
   

سئوال از وزیر راه و شهرسازی اعالم وصول شد 

 جزئیات اقدامات راهداری ایالم در آماده سازی مسیر اربعین 

افتتاح »ترمینال سالم« فرودگاه امام با حضور رئیس جمهور  توسعه حمل و نقل ریلی نقش مهمی در اشتغال پایدار دارد 

نمایشگاه تجلی عزم و اراده ملی و صنعتگران ریلی 

رییس جمهوری در مراسم افتتاح ترمینال سالم فرودگاه امام با اشاره به مزیت استفاده مسافران از قطار در مسیر تهران - رشت در زمان تعطیالت عید 
فطر گذشته و همچنین تابستان پیش رو گفت: صرفه جویی در سوخت از نقاط مثبت طرح ریلی تهران - رشت است و اگر به آستارا متصل شود به یک 

مسیر ترانزیتی بسیار مهم برای کشور تبدیل می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با بیان اینکه این طرح ها نشان می دهد ما می توانیم مسیرهای 
جدیدی را برای مردم باز کنیم تا آنها بتوانند از ایام تعطیالت خود بهتراستفاده کنند، افزود: تمام کسانی که در زمان تعطیالت عید فطر مسافرت جاده ای 
به شمال کشور و گیالن داشتند در رفت و آمد از نظر ترافیکی دچار مشکل شدند، اما مسافرانی که با قطار سفر کردند همه تعریف می کردند و خوشحال 
بودند. اواًل این مسیر ریلی از طبیعت بسیار زیبایی عبور می کند که با هنرمندی ساخته شده است ثانیًا، به جای ۱۰ تا ۱۲ ساعت ترافیک به راحتی با 

قطار فقط سه چهار ساعت زمان صرف کردند.

»ترمینال گالری سالم« فرودگاه امام صبح امروز با حضور 
رئیس جمهوری و مقامات کشوری افتتاح شد.

به گزارش تین نیوز، طرح ساخت پایانه سالم فرودگاه امام 
که احداث آن از سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفت با 

حضور رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و سایر مقامات 
کشوری افتتاح شد تا پس از نزدیک به ۱۰ سال ساخت این 
پروژه خاتمه یافته و به بهره برداری برسد.با افتتاح ترمینال 

سالم زمینه انتقال برخی از پروازهای داخلی بین ساعت ۱۲ 
شب تا ۵ صبح به این فرودگاه فراهم می شود 

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران گفت: مهم ترین اولویت این شرکت در سال جاری، توسعه راه 
آهن و حمل و نقل ریلی کشور است که این مهم در ایجاد اشتغال 
پایدار و حفظ جان مسافر و جابه جایی کاال بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش تین نیوز به نقل ایرنا، سعید رسولی در نشست شورای 
اداری راه آهن هرمزگان افزود: اصلی ترین وظیفه راه آهن، 
حفظ جان مردم و جا به جایی مسافر و کاال است که توسعه 
و تقویت حمل و نقل ریلی نیز با این هدف دنبال می شود.

پیروز حناچی، شهردار تهرانحسین زارعی ، مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه سعید رسولی ،معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن
 اوایل مهرماه سال گذشته قبل از اینکه این شرکت به بخش خصوصی انتقال پیدا کند، یکی از 

شرکت های زیرمجموعه این شرکت به مدت 6 ماه این شناور را به یک بهره بردار کویتی برای حضور 
در بندر شعیبیه اجاره می دهد که در نهایت این شناور وارد کویت می شود. بعد از اتمام کار زمانی 

که این شناور مجوزهای الزم برای خروج را اخذ می کند و در راه بازگشت 
زمانی که به آب های بین المللی می رسد دو شناور کویتی آن را به اجبار 

باز می گردانند. ما تا به امروز حتی یک خط دلیل از سوی دادگاه، دادسرا و 
پلیس مبنی بر دلیل توقیف این شناور دریافت نکرده ایم. اما اخباری که به 

صورت غیر رسمی به دست ما رسیده.

امروز ۱۱7 مینی بوس تولید داخل و ۱۳ اتوبوس دوکابین وارد چرخه حمل و نقل عمومی 
شد که تعداد زیادی مینی بوس دیگر نیز امسال به این چرخه اضافه می شود. 

  با کمک وزارت اقتصاد بدهی ها در این زمینه در حال انجام است که با مراودات 
دولت مشکلی نخواهیم داشت؛ البته باید توجه کرد که یارانه 

سرمایه گذاری بخش خصوصی را تقویت می کند. 
: امروز ۵۰۰ مخزن گاز نیز با همکاری وزارت کشور تحویل گرفتیم 
و ۱۳  اتوبوسی که دوکابین بوده و امروز رونمایی شده است هزینه 

آن از طریق عوارض طرح ترافیک تامین شد. 

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از انعقاد 
قراردادهایی بالغ بر 7۰ میلیارد تومان به منظور ایمن سازی راههای منتهی به مرز مهران 

برای اربعین سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمدرضا رضایی اظهار کرد: ایمن سازی ۲4 نقطه 

پرتصادف راه های استان با اقدامات زودبازده ایمنی از قبیل آشکارسازی، آرام سازی، 
نصب چراغ های چشمک زن و تابلوهای هشداردهنده، اصالح قوس ها و نصب تجهیزات 

ایمنی از جمله اقدامات در حال انجام است.

یک فعال بخش حمل ونقل جاده ای  با انتقاد از رویه ای که چند سال قبل به توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومی به  جای نوسازی آن منجر شد، گفت: بهتر بود اول به نوسازی ناوگان فرسوده عمومی توجه 

می شد و پس از آن به توسعه این ناوگان و واردات وسایل نقلیه شخصی.
به گزارش تین نیوز، داوود کریمی با طرح این پرسش که »اگر کشورمان وارد کننده نفت بود آیا تا این 
حد به فعالیت ناوگان فرسوده  پرمصرف بی توجهی می شد«، افزود: آیا وقت آن نشده موضوع مصرف 

باالی کشنده ها، کامیونها و اتوبوس های فرسوده  کشور را از نان شب واجب تر بدانیم و تا این حد ذخایر 
نفتی را بیهوده دود و محیط زیست را بیشتر نابود نکنیم .

 مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه اعالم کرد: سال ۹6 سود تایدواتر حدود 6۰ میلیارد تومان 
بود، این رقم در سال ۹7 به ۱6۰ میلیارد تومان رسید.به گزارش خبرنگار تین نیوز، حسین زارعی در 
نشست خبری که صبح امروز در محل این شرکت برگزار شد با بیان این که مهم ترین موضوعی که 

ظرف مدت واگذاری شرکت تایدواتر خاورمیانه به بخش خصوصی انجام گرفته است، تغییر نگاه بوده 
است، گفت: در حال حاضر ما یک هدف بیش تر نداریم و آن هم سودآوری این شرکت است. در یک 

سال اخیر تمام تالشمان این بود که این نگاه در مجموعه بزرگ تاید واتر جا بیفتد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از باز شدن قفل نوسازی اتوبوس ها با تصمیم  هیات 
دولت و همراهی در خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس دو کابین، خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، محسن 

پورسید آقایی در مراسم رونمایی از ناوگان جدید اتوبوسرانی پایتخت با اشاره به این مطلب که متاسفانه 
در سال های اخیر مینی بوس از چرخه حمل و نقل حذف شد که باعث تسری ترافیک به بخش های 

دیگر شد، تصریح کرد: با این تصیمی اشتباه برخی خطوط به دلیل کمبود مسافر و فاصله کوتاه، برخی 
مسیرها در شهر تهران ظرفیت بکارگیری اتوبوس در آن بخش را ندارد.
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 پروازهای عبوری، خطوط ریلی و بنادر ایران نشان از قدرت ترانزیت ماست 

 سود 160 میلیارد تومانی تاید واتر در سال 97 

دلیل ایجاد حباب کاذب و خارج از عرف در بازار کامیون چه بود؟ 

 احیای مینی بوسرانی در برخی خطوط تهران 

هفتهانهم
راهروشناست

نمایشگاه عرصه تجلی اراده و عزم ملی و عزم صنعتگران حمل ونقل ریلی در شرایط تحریم 
بود. این نمایشگاه منجر به دلگرمی و امیدواری دست اندرکاران راه آهن شد و پیام های 

خوبی هم برای مردم کشور به همراه داشت.

هفتمین نمایشگاه ریلی تفاوت های زیادی با نمایشگاه سال گذشته 
داشت. با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم و پیش بینی ها 
حاکی بوده است که در حوزه تأمین اقالم موردنیاز ریلی و گرداندن 

چرخ صنعت حمل ونقل ریلی با مشکالت جدی مواجه شویم

عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی نماینده زاهدان در مجلس از وزیر راه و شهرسازی را اعالم وصول کرد. 

خریداری 13 اتوبوس دوکابین از محل درآمد عوارض طرح ترافیک  کارشکنی کویت در توقیف شناور »تایدواتر« 

هفتهانهم
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