
   

حمل و نقل پایدار و متکی بر توسعه پایدار در کشور رویکرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی است.در تالشی کیفیت روسازی راه ها در حد قابل قبولی قرار بگیرد و فعالیت 
های متعددی در این زمینه انجام داده ایم که از جمله آن طرحی به نام pms  )اجرای 
سامانه مدیریت روسازی( است که برای نگهداری راه ها و کاهش 
هزینه ها بسیار موثر خواهد بود.این کار با همکاری سازمان راهداری 
آزمایشگاه مکانیک خاک انجام شده است.موضوع مهم دیگر در 
زمینه کیفیت روسازی راه ها از نظر کیفیت قیر و آسفالت است.

 بیش از ۶ هزار کیلومتر از انواع راه تا پایان دولت احداث می شود 

 وزیر راه: مطالبات پیمانکاران تا پایان سال پرداخت می شود 

قرارداد ساخت اتصال راه آهن شلمچه به بصره؛ بزودی  خصوصی سازی رجا غیرکارشناسی بود 

حمل و نقل پایدار و متکی بر توسعه پایدار رویکرد مرکز تحقیقات 

 معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در حال حاضر 950 دستگاه لکوموتیو در کشور وجود دارد که 200 دستگاه از این تعداد از 20 سال گذشته 
زمینگیر بودند و از آنها به عنوان برداشت قطعه استفاده می شد. همچنین کمتر از 200 دستگاه دیگر در طول 3 سال اخیر زمینگیر و حدود 60 

لکوموتیو هم در 7 ماه اول امسال زمینگیر شدند.
 میعاد صالحی در مراسم ورود 526 ناوگان ریلی تولید داخل به شبکه ریلی اظهار داشت: امروز با عقب ماندگی های قابل توجهی در بخش ریلی 
نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مواجه هستیم که باید برای جبران این عقب ماندگی ها تالش مضاعف 

داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به ناوگان زمین گیر در بخش لکوموتیو کشور گفت: در حال حاضر 950 دستگاه لکوموتیو در کشور وجود دارد که 
200 دستگاه از این تعداد از 20 سال گذشته زمینگیر بودند و از آنها به عنوان برداشت قطعه استفاده می شد. همچنین کمتر از 200 دستگاه دیگر 

در طول 3 سال اخیر زمینگیر و حدود 60 لکوموتیو هم در 7 ماه اول امسال زمینگیر شدند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرحی در دست اجراست که 
با کمک دولت شامل تحول در حمل و نقل کشور خواهیم 
بود تا در سه سال آینده این تحول اجرا شود. بخشی از 
مصوبات آن در دولت انجام شده و قرار است کریدورهای 

اصلی تکمیل شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، رستم قاسمی، اهمیت 
افزایش ناوگان را یادآور شد و گفت: در بخش واگن 
باری و مسافری مشکلی نداریم بلکه مشکل ما در بخش 

لوکوموتیو است.

سید میعاد صالحی در مراسم »بهره برداری از 526 دستگاه 
انواع ناوگان ریلی به ارزش 79۴ میلیارد تومان« که صبح 
امروز )سه شنبه 30 آذرماه( در ایستگاه راه آهن تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه با نقطه مطلوب در حمل و نقل ریلی 
فاصله زیادی داریم، گفت: برای جبران عقب ماندگی ها 
تالش زیادی باید کرد. زمانی که شرکت راه آهن را تحویل 
گرفتم، تنها 500 دستگاه لوکوموتیو فعال )دیزل گرم( در 
شبکه ریلی تردد می کرد، درحالی که کل لوکوموتیوهای 
موجود در کشور 950 دستگاه است که کمتر از 200 سال 

علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولتلطف اهلل سیاهکلی مرادی - نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی محمد شکرچی زاده- رئیس تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
ز  ا شد  هد  ا خو تبدیل  سعه  تو س  سا ا به  نقل  و  حمل  ه  یند آ ی  نیا د ر  د
. کرد مه ریزی  برنا ن  آ سعه  تو و  رشد  ی  برا ید  با ز  مرو ا همین  ز  ا رو  ین  ا

با توجه به ورود تکنولوژی های نوین و دانش بنیان که تمام مشاغل را از بین می برد و مشاغل 
جدیدی ایجاد می کند تنها شغلی که نه تنها دچار بحران نمی شود 
بلکه توسعه می یابد حمل و نقل است از همین رو از امروز باید در جهت 
توسعه آن تالش جدی شود. زمانی که از طرح واردات ناوگان حمل کاال 
دفاع کردیم ابتدا بسیاری با آن مخالفت کردند اما واردات خودرو که بازار 
را تنظیم و رقابت ایجاد کند نه ضد تولید که خود کمک به تولید است.

وزیر راه و شهرسازی از تامین اعتبار برای پرداخت بدهی وزارت راه و شهرسازی به 
پیمانکاران تا پایان سال خبر داد.

 به گزارش تین نیوز از وزارت راه وشهرسازی، رستم قاسمی در مراسم گرامیداشت هفته 
حمل ونقل که در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور برگزار شد، ضمن 
تبریک هفته حمل ونقل گفت: پیمانکاران سرمایه های ارزشمند این کشور هستند. 
پیمانکاران سال ها تجربه، نیروی انسانی متخصص و ماشین آالت تخصصی را در کنار 

یکدیگر جمع کرده اند و این یک سرمایه ارزشمند برای کشور است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی در ایستگاه راه آهن تهران، 526 دستگاه انواع واگن 
نو، بازسازی و بهسازی شده به ارزش 79۴ میلیارد تومان وارد ناوگان ریلی کشور شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا در مراسمی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در ایستگاه راه آهن تهران برگزار 
شد، 526 دستگاه انواع واگن نو، بازسازی و بهسازی شده وارد ناوگان ریلی کشور شد.

فارزش این واگن ها 79۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

فعال حوزه ریلی کشور با اشاره به ایجاد زیرساخت برای تامین نیازهایی ریلی برای 
بهبود راندمان کاری حمل و نقل گفت: تالش و کوشش ما بر این اصل قرار داده شده 
تا پایان ۱۴02 در حوزه منوبلوک کشور را به خودکفایی برسانیم.مسعود خجسته مهر، 
مدیرعامل شرکت اصفهان کفریز در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری پنجمین نمایشگاه 
حمل و نقل اظهار داشت : کیفیت و کمیت اقدامات در حوزه حمل و نقل متغیر هایی دارد 
که به یکدیگر وابسته است، یکی از این موارد تامین ملزومات حرکتی است که با توجه 
به توان داخلی شرایط تامین آن با توجه به شرکت های دانش بنیان و داخلی  وجود دارد.

علی خانقائی، مدیرکل دفتر ساخت و توسعه راه های فرعی و روستایی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در همایش هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری 
و تقدیر از فعالین بخش حمل و نقل و راهدران سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 
طی دو سال اخیر تمام نیازهای کشور در حوزه راه های روستایی و فرعی احصا و بر 
اساس آن کتابی تهیه شده است تا همه مسئوالن کشوری و استانی بر اساس آن به 
اولویت بندی بودجه ها برای توسعه این مسیرها بپردازند. وی ادامه داد: از مجموع ۳۹ 
هزار و ۵۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار کشور هفت هزار و ۲۲۲ روستا فاقد راه هستند.
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چه تعداد ناوگان زمین گیر در بخش لکوموتیو کشور وجود دارد؟ 

تولید قطعات واگن باری و مسافربری برای اولین بار در کشور 

۵۲۶ دستگاه واگن باری و مسافری نو وارد ناوگان ریلی کشور شد 

سیستان و بلوچستان در اولویت احداث راه های روستایی کشور 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور از احداث بیش از ۶ هزار کیلومتر راه اصلی، بزرگراه، آزادراه و راه آهن تا پایان دولت سیزدهم خبر داد. 

خبرسازی ها درباره افزایش قیمت بنزین صحت ندارد حمل و نقل در آینده به اساس توسعه کشور تبدیل می شود 

راه روشن است

هفته ان هم

خبرسازی ها درباره افزایش قیمت بنزین صحت ندارد و قرار نیست بنزین گران شود.خبرسازی ها 
پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد. آنچه که امروز در رسانه ها با عنوان گرانی بنزین 
منتشر شده صحیح نیست و سو برداشت از نامه معاون اقتصادی رئیس جمهور است.قرار 
نیست بنزین گران شود و دولت اهل تصمیمات یک شبه نیست. حتما 
اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم 
اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می شود.درباره این طرح نیز مقرر 
شده بصورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای 
خودرو ها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی 

هفته انهم
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