
   

در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها مزین شده بی کیفیتی تولیدات داخلی یعنی 
بی احترامی به مشتریانی که گاهی محصوالت بی کیفیت خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی از 
خود به جا می گذارد.در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها مزین شده بی کیفیتی 
تولیدات داخلی یعنی بی احترامی به مشتریانی که گاهی همین 
بی کیفیتی محصوالت خسارات جبران  ناپذیر مالی و جانی از خود به 
جا می گذارد. ۹۹۹ نفر در ایام نوروز امسال، جان خود را در سوانح رانندگی 
از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۴ 
درصد افزایش داشته است که مطابق آمارهای اولیه جمع آوری منتشر شد

افزایش نرخ بلیت تا ســقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل ونقل 

آسفالت ۱۵هزار کیلومتر راه روستایی ۱۴۰۰ افتتاح می شود 

سامانه کمک ناوبری فرودگاه بین المللی ارومیه افتتاح شد  بازگشایی مرزهای مسافری ایران و ترکیه تکذیب شد 

ورود جدی نمایندگان به تولید خودروهای با کیفیت 

وزیر راه و شهرسازی ۱۰۳ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در مسیر ارومیه ـ مهاباد ـ میاندوآب را افتتاح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه ۱۰۳ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده سرزمینی آذربایجان غربی 
با حضور محمد اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

کریدور بزرگراهی غرب کشور به موازات مرز غربی کشور و از مرز بازرگان در شمال غربی کشور شروع و تا بندر امام خمینی )ره( امتداد می یابد و در 
طول مسیر از استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان عبور می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در آئین افتتاح این طرح اظهار کرد: این بخش از کریدور بزرگراهی غرب کشور که در آذربایجان غربی 
به بهره برداری رسید، ۵۱ کیلومتر در سه راهی ایواوغلی، ۱۰ کیلومتر محور ایواوغلی به خوی، سه کیلومتر محور خوی به سلماس، ۱۲ کیلومتر 

محور محمدیار و ۲۷ کیلومتر در محور محمدیار به بوکان است.

بهره بردار ی از سامانه کمک ناوبری فرودگاه بین المللی 
ارومیه با حضور وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر دوشنبه 
آغاز شد. مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران در مراسم افتتاح سامانه کمک ناوبری فرودگاه 
ارومیه گفت: ۱۸۵ میلیارد ریال برای نصب و راه اندازی 

سامانه کمک ناوبری فرودگاه ارومیه هزینه شده است.
امیر مکری افزود: برای اجرای این پروژه ۱۸۵ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات شرکت فردگاه ها و ناوبری هوایی 

ایران هزینه شده است.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، بازگشایی مرزهای مسافری ایران 
و ترکیه از ساعت ۲۴ امشب را تکذیب کرد.جواد هدایتی 
در پاسخ به این پرسش که آیا مرز مسافرتی با ترکیه از 
ساعت ۲۴ امشب بازگشایی می شود؟ گفت: از طرف ترکیه 
به صورت رسمی هیچ پیامی دریافت نکرده ایم. معمواًل 
این خبرها و اطالعات به صورت غیر رسمی به گوش ما 
هم می رسد اما تا کنون به صورت رسمی و از طریق مراجع 

دیپلماتیک، چیزی دریافت نکرده ایم.

محمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازیمحمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم
مه مالکان خصوصی ، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه 
و شهرسازی تعیین کرده است به بانک ها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیالت ساخت را 
داشته باشند.بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی 
شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیالت ساخت مسکن استفاده 
کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی 
و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده 
است.هدف از افزایش تسهیالت ساخت و ابالغ آن به بانک ها را رونق 
و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد

وزیر راه و شهرسازی گفت: آسفالت بیش از ۱۵ هزار کیلومتر راه روستایی کشور تا پایان 
سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و آماده بهره برداری می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، محمد اسالمی ظهر دوشنبه در آئین بهره 
برداری از ۱۰۳ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور افزود: هدف از اجرای این طرح 
تعادل سازی و محرومیت زدایی بخش های عقب مانده در این حوزه بود به طوری که تا 

پایان سال تمام روستاهای باالی ۵۰ خانوار باید از مسیر آسفالته برخوردار باشند.

مدیرعامل هلدینگ مادرتخصصی پایا سامان پارس وابسته به بنیاد مستضعفان گفت: 
برای نخستین بار در کشور دستگاه جرثقیل پانل گذار و ِکشنده ۲ منظوره ریلی و جاده ای 
با تکیه بر توان مهندسان ایرانی طراحی و تولید شد. »مجید شاهسواری« با اشاره به 
ساخت ماشین آالت مکانیزه ریل گذار در کشور برای نخستین بار و تکمیل مجموعه 
دستگاه ها و تجهیزات ریلی شامل تجهیزات زیرکوب و باالست ریز )شن ریز( خطوط 
ریلی، اظهار کرد: با توجه به لزوم گسترش خطوط ریلی کشور به عنوان یکی از نیازهای 
زیرساختی و تسریع در انجام پروژه های ریلی، بنیاد مستضعفان برای نخستین بار در 

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه پایانه اکباتان گفت: در ۲ 
ماه آینده، ایستگاه های مترو باقرخان درخط ۷ و شهرک آزمایش در خط 6 افتتاح می شود.
علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره افتتاح ایستگاه های جدید مترو 
اظهراداشت:  در ۲ ماه آینده، ان شاءاهلل ایستگاه های باقرخان درخط ۷ و شهرک 
آزمایش در خط 6 را به بهره برداری خواهیم رساند که با افتتاح این ۲ ایستگاه 
،  شمار ایستگاه های تکمیل شده در دوره کنونی مدیریت شهری به عدد ۳۰ و 
در کل تعداد ایستگاه های شبکه خطوط هفتگانه به عدد ۱۴۱ خواهد رسید.

دولت الیحه ارجاع اختالفات میان سازمان بنادر و دریانوردی با اپراتور هندی بندر چابهار 
به داوری را به مجلس ارائه کرد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، رئیس جمهور مصوبه 
هیئت دولت مبنی بر ارجاع اختالفات سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت هندی اپراتور 
بندر چابهار به داوری را که در قرارداد این دو نهاد آمده، برای تصویب مجلس شورای 
اسالمی به رئیس خانه ملت ارسال کرد.گفتنی است سازمان بنادر و دریانوردی به زودی 
قرارداد واگذاری »پورت اپراتوری« بندر چابهار به مدت ۱۰ سال را با شرکت هندی به 
امضا می رساند که در قرارداد مذکور، رفع اختالفات این دو نهاد، به داوری ارجاع می شود.

شماره ششصد و هفتاد و چهارم- نسخه آزمایشی -۲۷ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰
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افتتاح ۱۰۳ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی 
مترو تهران به باقرخان می رسد/زمان افتتاح پایانه اکباتان 

دستگاه ریل گذار برای نخستین بار در ایران تولید شد 

ارجاع اختالف سازمان بنادر و اپراتور هندی بندر چابهار به داوری 

طبق دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل ونقل عمومی مسافر جاده ای افزایش نرخ بلیت تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل ونقل تصویب شد. 

توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به دیپلماسی حمل ونقل متقاضیان وام ساخت مسکن به بانک مراجعه کنند 

راه روشن است

هفته ان هم

 توسعه دیپلماسی حمل ونقل و ظرفیت ترانزیتی کشور را از جمله اولویت های دولت دانست.
اهمیت دیپلماسی حمل ونقل، توسعه تبادالت مرزی را مهم توصیف کردتوسعه راه های 
ترانزیتی و افزایش ظرفیت پایانه های مرزی یکی از مسائل راهبردی است که وزارت راه و 
شهرسازی به آن توجه ویژه ای دارد.راه های ترانزیتی و ظرفیت پایانه های 
مرزی در دو سال اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است،  احداث 
پایانه مرزی ریمدان یکی از آرزوهای دیرینه مردم سیستان و بلوچستان 
بود که در بازه زمانی ۳ ماهه  انجام شد و این پایانه  اکنون در دست 
توسعه است. پایانه مرزی پیشین تنها ظرف مدت ۲ ماه، راه اندازی شد

هفته انهم
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