
 با توجه به تجربه فعلی در زمینه ساخت قطعه اول و چهارم آزادراه تهران - شمال، 
قطعه دوم این مسیر که ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، می تواند با سرعت بیشتری 
پیش رود و قرار شده ۵۰ درصد قطعه دوم تا پایان دولت دوزادهم به اتمام برسد.
ه امروز روز مبارکی برای جامعه مهندسان کشور است، قطعه 
نخست آزادراه تهران - شمال در ابتدای دولت یازدهم، ۱۷ درصد 
پیشرفت داشت و امروز به طور ۱۰۰ درصد تکمیل شده است؛ لذا 
اگر تاخیری طی این سال ها رخ داده است، از عملکرد همکاران 
گذشته دفاع و به سهم خود بابت این تاخیر عذرخواهی می کنم.

   

روحانی: عوارض قطعه یک آزادراه تهران- شمال صرف ساخت قطعه دوم می شود 

تعداد مبتالیان به کروناویروس به 95 نفر رسید/فوت 15 نفر 

انجام تمهیدات الزم برای حفظ سالمت مسافران فرودگاه ها ٥٠ درصد قطعه دوم آزادراه تهران- شمال تا١٤٠٠ ساخته می شود 

نصف قطعه دو آزادراه تهران - شمال تا پایان دولت تکمیل می شود 

قطعه یک آزادراه تهران - شمال ۲۴ سال بعد از کلنگ زنی آن امروز با حضور رییس جمهوری افتتاح و زیر بار ترافیک رفت تا مسافران شمال با عبور 
از این آزادراه مسیر رسیدن به آن منطقه را با مسافت کمتری طی کنند.

به گزارش تین نیوز، منطقه یک آزادراه تهران - شمال ۱۷ سال فعالیت پیمانکاران چینی ۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما پس از روی کار آمدن 
دولت یازدهم، طی ۲.۵ سال،  پیشرفت فیزیکی آن به ۸۵ درصد رسید و امروز شاهد اتمام عملیات عمرانی در این اَبَرپروژه  راهسازی کشور هستیم.

منطقه یک آزادراه تهران - شمال ۲۲ تونل به طول ۳۱ هزار و ۴۰۰ متر به  صورت رفت  و برگشت دارد، ۲۶ دستگاه پل به طول چهار هزار و ۶۰۰ متر با 
ویژگی های خاص مثل ارتفاع  ۷۰ متری دارد.

طول قطعه یک آزادراه تهران - شمال۳۲ کیلومتر است که با افتتاح این قطعه مسافت بین شهر تهران تا چالوس ۶۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به منظور 
کنترل و جلوگیری از انتشار کوید ۱۹ معروف به ویروس 
کرونا در حوزه فعالیت فرودگاه ها به عنوان زیرساخت ها 
و مراکز حیاتی و حساس کشور، دومین دستورالعمل 
را برای انجام تمهیدات الزم به فرودگاه ها ابالغ کرد.

سیاوش امیرمکری در این بخشنامه خواستار انجام تمهیدات 
الزم برای حفظ سالمت مسافران با اجرای دستورالعمل از 
سوی مدیران و مدیران کل فرودگاه های کشور شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور امروز رییس 
جمهوری برای ادامه ساخت آزادراه تهران- شمال 
ه  ا رت ر د مستضعفان و وزا گفت: با همکاری بنیا
۵۰ درصد قطعه دوم تا سال ۱۴۰۰ ساخته می شود.

»محمد اسالمی« امروز )سه شنبه( در مراسم افتتاح قطعه 
یک آزادراه تهران- شمال، گفت: همیشه سفر به شمال 
برای مردم  سخت و پر دغدغه بود اما با افتتاح این قطعه 
و همچنین دستور ویژه امروز رییس جمهور برای تکمیل 
۵۰ درصد قطعه دوم، سفر به شمال تسهیل می شود.

علی امام،  مدیرعامل شرکت مترو تهران محمد علی اصل سعیدی پور ، مدیرکل توافقنامه ها وتوسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستصعفان
 افزایش تعامالت بین المللی، تبادل تجاری دریایی و حمل و نقل کاال به منظور رونق اقتصادی 
کشور در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد.با توجه به بررسی های به عمل آمده در حوزه مقاصد 
تجارت ایران، کشورهایی به عنوان هدف سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه همکاری های 
بندری و دریایی انتخاب شده اند که اقدامات و پیگیری های الزم با مراجع 
بندری و دریایی از طریق مجاری دیپلماتیک کشور صورت می پذیرد. 
سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ ۲۶ تیرماه سال گذشته در راستای اجرای 
مصوبات در حوزه حمل و نقل دریایی با هدف تسهیل حمل و نقل دریایی 
و خدمات بندری در شرایط تحریم، نسبت به مذاکره اقدام کرده است.

رییس روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتالیان و فوت شدگان کروناویروس 
در کشور را اعالم کرد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، دکتر جهانپور گفت:  

بررسی های انجام شده از روز گذشته تا پیش از ظهر امروز بر روی موارد مشکوک 
کووید ۱۹ منشخص شد که تاکنون ۳۴ نفر ابتالی قطعی  شان به کرونا، تایید شده و در 

مجموع به ۹۵ مورد ابتال به ویروس کرونا دیده شده است.
از این ۳۴ نفر در روزهای اخیر ۳ نفر فوت کردند و در مجموع ۹۵ تشخیص قطعی و ۱۵ 

نفر هم براثر این بیماری فوت کردند.

لزامی بودن استرداد بلیت پروازهای  ز ا پیمایی کشوری ا سخنگوی سازمان هوا
داخلی و خارجی بدون دریافت جریمه از تاریخ ۵ اسفندماه تا اطالع ثانوی خبرداد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، روز گذشته محمد اسالمی -وزیر راه و شهرسازی- 
درباره این مسئله صحبت کرد که در راستای پیشگیری از گسترش شیوع ویروس 
کرونا در کشور با بخش هوایی و ریلی صحبت هایی داشتیم و به آنها اعالم کردیم، 
مردم باید بتوانند بدون پرداخت جریمه بلیت سفرهای خود را لغو یا به تاریخ دیگری 
موکول کنند و مردم می توانند در چنین شرایطی به راحتی این کار را انجام دهند.

منابع خبری افغانستان اعالم کردند، مرزهای زمینی و هوایی این کشور که با 
جمهوری اسالمی ایران بصورت موقت مسدود شده بود، بازگشایی شد.آریانانیوز 
افغانستان امروز سه شنبه در خبری فوری اعالم کرد که مرزهای استان های 
هرات، نیمروز و فرودگاه های افغانستان بروی مسافران بازگشایی شده است اما 
مقامات دولتی تاکنون دلیل آن را اعالم نکرده اند. برخی از کارشناسان روز گذشته 
گفته بودند که مسدود کردن مرزهای زمینی با جمهوری اسالمی ایران خطرناک 
تر است، زیرا با مسدود شدن مرزها فرصت برای رفت و آمد قاچاق مساعد می شود 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ۸ کشور اجازه پرواز به هیچ هواپیمای ایرانی را 
نمی دهند که این موضوع باعث خسارت های میلیاردی به شرکت های هواپیمایی شده است

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مقصود  اسعدی سامانی دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه تاکنون کشور های ترکیه، گرجستان، افغانستان، کویت، 
قطر، ترکمنستان، کردستان عراق و کشور عراق تمامی پرواز های خود را به ایران ممنوع 
کرده اند، گفت: این کشور ها به هیچ عنوان اجازه پرواز هواپیما های ایرانی به کشورشان 
را نمی دهند و ما در حال رایزنی برای بازگرداندن اتباع ایرانی از این کشور ها هستیم .
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آزادراه تهران- شمال زیر بار ترافیک رفت + فیلم 

مرزهای زمینی و هوایی افغانستان با ایران بازگشایی شد 

الزامی بودن استرداد بلیت هواپیما بدون جریمه 

8 کشور اجازه پرواز به هواپیما های ایرانی را نمی دهند 

رییس جمهوری در آیین افتتاح منطقه یک آزاد راه تهران- شمال گفت: منطقه یک آزادراه تهران- شمال، نمایشی از قدرت مهندسی مهندسان ایرانی است. 

تصویب اولین طرح جامع ریلی برای پایتخت مذاکره و انعقاد قرارداد با خطوط کشتیرانی، صاحبان کاال و کانتینر 

راه روشن است

هفته انهم

 در دهه ۵۰ اولین طرح جامع حمل و نقل ریلی برای پایتخت تصویب شد. پس از آن طرح های 
مختلفی مطرح شد اما در نهایت در سال ۸۵ مطالعات طرح جامع ریلی تهران صورت گرفت 
اما در سال ۸۷ تقریبًا نیمی از آن حذف شد.در حالی که برای افق ۱۴۰۴ طرح جامع متروی 
تهران با ۹ خط درون شهری و ۴ خط اکسپرس طراحی شده بود عماًل 
در تصویب نهایی طرح به دلیل مخالفت های دولت وقت با توسعه 
مترو، فقط ۷ خط مورد تصویب قرار گرفت؛ لذا این طرح دیگر جامعیت 
خود را از دست داد. با حذف ۴ خط اکسپرس و۲خط درون شهری، 
این طرح دیگر یک طرح جامع برای افق ۲۰ سال آینده نبود.

هفته انهم
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