
در وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی خط ریلی چابهار - زاهدان یک عزم جدی وجود دارد تا با 
سرعت و اقدامات ویژه این شریان ارتباطی در توسعه تجارت و تبادل کاال تکمیل و آماده بهره برداری 
شود.برای راه اندازی خط ریلی چابهار- زاهدان به طول ۶۱۰ کیلومتر تا کنون از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی مبلغ ۸۳۵۰ میلیارد ریال جهت پیشبرد پروژه پرداخت 
شده است.در همین زمینه پیش بینی می شود با توجه به اراده دولت و 
همکاری خوب بانک مرکزی، سایر اقساط تسهیالت یاد شده وفق برنامه 
زمانبندی طرح به پروژه تزریق شود. اگرچه باتوجه به شیوع ویروس کرونا و 
شرایط حاکم بر فضای کالن اقتصادی و تأثیر آن بر افزایش قیمت است،

   

سهم 35 درصدی فرودگاه مهرآباد از نشست و برخاست هواپیماها در خردادماه 

 استمرار فعالیت خطوط شبانه اتوبوسرانی پایتخت  

وزیر راه: تا پایان دولت ٥ هزار کیلومتر انواع راه افتتاح می شود   سواستفاده از اطالعات پاسپورت رانندگان ترانزیت برای قاچاق 

پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد ریال بابت پروژه ریلی چابهار - زاهدان 

وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راه آهن که با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور در شرکت راه آهن برگزار شد، 
گفت: پیشرفت باور توانستن و اعتماد به سرمایه ملی به ویژه اعتماد به سرمایه انسانی و جوانان از مسائل حائز اهمیت است که سعی کرده ایم 

این باور را تقویت کنیم.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی افزود: در مرکز پیشرفت جهادی راه آهن 24 مساله اساسی در حوزه زیرساخت ها، سامانه ها و شیوه نامه ها احصا 
شده است و  امروز مرکز جهادی پیشرفت راه آهن افتتاح شد، چراکه ما شیوه های سنتی که فاصله زیادی با بهره وری داشته و امید به تحول و نوآوری 

را تشویق نمی کند را نمی پسندیم و سعی می کنیم به وضعیت جدید ورود کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این مرکز، فناوری های نوظهور مورد توجه قرار می گیرند، نیروی انسانی از ظرفیت ها و وضعیت مهارتی ارزیابی 
می شوند و نحوه استفاده حداکثری از توان آنها برنامه ریزی می شود.

در صورت تامین اعتبار تا پایان دولت دوازدهم امکان 
بهره برداری از ۵ هزار کیلومتر انواع راه وجود دارد.
در جلسه امروز طرح های عمرانی نیمه کاره را معرفی 
کردم، ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی، راه 
اصلی، بزرگراه و راه آهن در دست احداث داریم که در 
صورت تامین اعتبار تا پایان دولت امکان بهره برداری از ۵ 
هزار کیلومتر آن وجود دارد.موضوع دوم بررسی وضعیت 
بازآفرینی شهری بود، گفت: الزم است با تمهیدات ویژه، 
حاشیه نشینی و بافت ناکارآمد شهری را به حداقل برسانیم، 

نندگان ترانزیت از سواستفاده از اطالعات  برخی را
پاسپورت خود برای قاچاق گوشی تلفن همراه خبر داده اند.

به گزارش تین نیوز، از مدتی پیش و همزمان با محدودیت هایی 
که در مورد وارادات موبایل به کشور پیش آمد، فروشندگان 
این کاال دست به اقدام تازه ای زده و به خرید پاسپورت 
رانندگان ترانزیت روی آوردند. بر این اساس به یک باره 
تعداد زیادی آگهی  خرید پاسپورت رانندگان ترانزیت، در 
شبکه های اجتماعی و در گروه های مربوط به رانندگان و 
کامیونداران منتشر شد که در آنها خریداران اعالم می کردند

امیرمحمود غفاری- معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی  غالمرضا شریعتی اندراتی - عضو کمیسیون عمران مجلسمرتضی ضامنی- مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
با شیوع ویروس کرونا در پایتخت بیشتر رانندگان ناوگان تاکسیرانی کشور در استفاده از 
ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی اهتمام ویژه ای داشتند.آمار ها نشان می دهد تعداد 
رانندگانی که از اقالم بهداشتی استفاده و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت می کنند بسیار 
بیشتر از رانندگانی است که توجهی به شیوه نامه ها ندارند.با توجه به 
الزامی شدن استفاده ماسک در ناوگان تاکسیرانی معدود رانندگانی 
که توجهی به شیوه نامه های بهداشتی ندارند و از ماسک استفاده 
نمی کنند به کمیته انضباطی تاکسیرانی هر شهر معرفی می شوند.
رانندگانی که از ماسک استفاده نمی کنند به دو روش شناسایی می شوند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد چگونگی فعالیت خطوط شبانه 
اتوبوسرانی پایتخت گفت:  فعالیت این خطوط، کمافی السابق استمرار خواهد داشت 
و با توجه به اینکه تعداد مسافران در ساعات شب به مراتب کمتر از ساعات روز است، 
اتوبوس های تک کابین به جای اتوبوس های دوکابین در خطوط شبانه به کار گرفته می شوند.
توبوسرانی،  ینکه فعالیت ناوگان ا به گزارش تین نیوز، محمود ترفع با تاکید بر ا
 : د و فز ست، ا زی ا و نه ر ی شبا عه ا حد مجمو ا ست و شرکت و عته ا 24 سا
مه دارد دا نه بی آر تی تهران در ساعات شب نیز ا 9 گا خدمات رسانی خطوط 

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای از توقف چند روزه کامیون ها در گمرک دوغارون بدون 
دریافت حق توقف خبر داد.به گزارش تین نیوز، سعید عالم در شبکه های اجتماعی نوشت: 
چهار روز از خواب کامیون های حامل محصوالت فوالدی و ساختمانی در گمرک دوغارون 
گذشته و این کامیون ها هنوز تخلیه نشده اند.وی افزود: وقتی علت را جویا می شویم دلیل 
را اعتصاب رانندگان افغان و نبود کامیون افغانی اعالم می کنند اما وقتی با رانندگان افغان 
برخورد می کنیم، از اظهارات آنان  و پرس و جوها مشخص می شود به دالیل نامعلومی 
مسئوالن پارکینگ یا مسئوالن گمرک دوغارون در امر تخلیه کامیون ها تعلل به خرج می دهند.

تفاهم نامه سرمایه گذاری ۱۶۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و شرکت تایدواتر خاورمیانه برای خرید ناوگان ریلی و ساخت ترمینال غالت برای 
حمل کاالهای اساسی از بنادر امام ) ره( و شهید رجایی به مرکز لجستیک آپرین، عصر 
امروز به امضا رسید.به گزارش خبرنگار تین نیوز، در این تفاهم نامه که توسط »سعید 
رسولی«معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران و 
»حسین زارعی« مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن 
برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت می کند.

باد به شهید مطهری،  میرآ ز بندر ا  نرخ تعرفه بهره برداری حمل ریلی غالت ا
. م شد نجا ی ا ه ا د بت با حمل جا قا ر تعدیل و ر ر به منظو بو بت، نیشا تر
به گزارش تین نیوز، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
بسته به منظور جذب محموله و رقابت با حمل جاده ای، تعرفه جدید بهره  وا
برداری راه آهن از مبدا بندر امیرآباد به مقاصد شهید مطهری، تربت و نیشابور 
ند: عمال تعدیالت به شرح ذیل ا ا اعالم کرد. ین تعرفه ها با ا و بلعکس ر
تعرفه کل به ازای هر تن کیلومتر )ریال(: ۵۱7   تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر )ریال(:
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2هزار دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی وارد خواهد شد 

 امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری بین راه آهن و تایدواترخاورمیانه 

دالیل مبهم برای توقف کامیون ها در گمرک دوغارون 

تعدیل تعرفه بهره برداری حمل ریلی غالت در رقابت با حمل جاده ای 

سهم نشست وبرخاست بیش از ۵۲/۳۵ درصد از پروازهای کل کشور در فرودگاه مهرآباد انجام گرفته است. 

دولت از شرکت های هواپیمایی حمایت کند آخرین آمار از جانباختگان ویروس کرونا در ناوگان تاکسیرانی کشور 

راه روشن است

هفته انهم

صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان برای تداوم فعالیت و سر پا ایستادن در شرایط 
تحریمی و کرونا نیازمند حمایت است، از این رو به طور حتم مجلس نیز به این حوزه نگاه 
حمایتی خواهد داشت.این آمارها نشان دهنده افزایش مشکالت ایرالین ها در چند ماه 
اخیر است، زیرا با کاهش میزان جابجایی مسافر، عمال شرکت 
های هواپیمایی با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجه می شوند.
بله با کرونا مصوب شد که برای حمایت از  در ستاد ملی مقا
ایرالین ها، تسهیالت مناسبی ارائه شود، هدف اصلی از ارائه این 
تسهیالت، جلوگیری از بیکاری پرسنل شرکتهای هواپیمایی بود.

هفته انهم
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