
   

ر دو سال گذشته ۲۱۰۰ دستگاه ناوگان ریلی در داخل، تولید و در سال ۹۹ رکورد حمل ریلی بار زده شد.
کاهش شدید درآمدهای ریلی را داشتیم اما در سال گذشته توانستیم علی رغم شیوع کرونا، حمل 
و نقل ریلی مسافری را پیش ببریم و بدون آنکه مشکلی پیش بیاید، از سوی مجامع داخلی و 
بین المللی مورد تشویق قرار گرفتیم.عضو شورای CIS هستیم درحالی که 
۶۰ درصد واگن های ما روسی و اوکراینی است. همچنین سرتیفیکیت 

نداشتیم که حل شد و ناوگان ما در حال انتقال به آسیای میانه است.
 یک ماه و نیم قبل اولین قطار کریدور شمال جنوب از اروپا به بندر 

شهید رجایی منتقل شد.

 تأمین ۶۸ هزار میلیارد ریال اعتبارات طرح های عمرانی راه و شهرسازی 

 وام 400 میلیونی ساخت مسکن در راه است 

 قیمت بلیت هواپیما گران نمی شود  قیمت الستیک سبک و سنگین 30 درصد گران شد 

 کاستی های حمل ریلی از زبان مدیرعامل سابق راه آهن 

دولت سیزدهم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ که ۲8 خرداد برگزار و طی آن سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسید در 
سوم شهریور ماه پس از پنج روز بحث و بررسی )از روز شنبه ۳۰ مرداد تا سوم شهریور( رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی را کسب کرد.

به گزارش تین نیوز، رستم قاسمی در جلسه رای اعتماد مجلس ۲۶7 رای موافق، ۱4 رای مخالف و چهار رای ممتنع کسب کرد و به عنوان وزیر راه 
و شهرسازی دولت سیزدهم شروع به کار کرد.

امروز ۲۶ مهر ماه ۱4۰۰ ، یک ماه و ۲۳  روز از وزارت رستم قاسمی سپری شده اما هنوز فقط یکی از معاونان این وزارتخانه انتخاب شده است.

رستم قاسمی ۲۱ مهر ماه سید میعاد صالحی را به عنوان مدیرعامل شرکت راه آهن منصوب کرد و اگر چه گفته می شود تکلیف ۲ معاونت دیگر 
این وزارتخانه نیز مشخص شده اما هنوز هیچ حکم رسمی در این مورد صادر نشده است.

حدود یک ماه پیش سخنگوی انجمن تایر خبر از افزایش 
۱۵ درصدی قیمت تایر داد؛ اما پس از اینکه سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از انجمن تایر 
درخواست کرد تا اسناد مرتبط با چرایی افزایش قیمت را 
ارائه کند، بالفاصله انجمن از تصمیم خود برای اعمال 

گرانی، عقب نشینی کرد.
 با این حال انجمن صنفی صنعت تایر امروز در نامه ای 
خطاب به شرکت های عضو انجمن، اعمال افزایش قیمت 

۳۰ درصدی را اعالم کرد.

هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابالغیه ها و دستورالعمل ها و 
سهل انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت هایی 
که از اجرای این مقررات خودداری کنند این سازمان نسبت 
به مجوزهای پروازی آن شرکت ها اقدام خواهد کرد.
همچنین سازمان هواپیمایی کشوری هیچ تصمیمی 
جهت افزایش بلیت هواپیما در دستور کار خود ندارد و 
شرکت های هواپیمایی موظفند در خصوص نرخ بلیت 
هواپیما، بر اساس تصمیمات متخذه در آخرین جلسه شورای 
عالی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از سقف نرخ 

دکتر سبحان نظری-عضو محترم هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشورسید میعاد صالحی- مدیرعامل راه آهن  سعید رسولی-مدیرعامل سابق راه آهن
حوزه های باری و مسافری ریلی حوزه هایی هستند که باید به آنها توجه ویژه ای شود گفت: 

در برخی مناطق چشمه بار داریم اما ریل نداریم و در جای دیگر ریل هست اما بار نداریم.
 در بحث نوسازی اولویت ما حمایت از تولید داخل است و ظرفیت های مغفول داریم.

تأمین مالی از مسیرهای مختلف و سرمایه گذاری خارجی و فعال 
سازی کریدورهای خارجی را پیگیری می کنیم.برخی جاها چشمه بار 
مهمی با بازدهی باال وجود دارد که با یک آنتنی کمتر از ده کیلومتری 

به شبکه متصل می شود
با توجه به وسعت کشور از فواصل باالی هزار کیلومتر جا مانده ایم.

رستم قاسمی امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن در جمع خبرنگاران با اشاره به 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بیان کرد: تامین زمین برای ۲ میلیون واحد مسکونی در 
فاز اول پروژه در دستورکار قرار گرفته و تاکنون این زمین ها در 8۰۰ شهر کشور مشخص شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: 
ر میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیالت  نظام بانکی مکلف است ۳۶۰ هزا
پرداختی در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهد، در همین راستا فردا سه شنبه 
جلسه ای در شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف این تسهیالت برگزار خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: علیرغم موقعیت جغرافیایی کشور، سهم اندکی از حمل و 
نقل در جهان داریم. 

رستم قاسمی امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه اگر حمل و انتقال مناسب نباشد، صادرات و واردات 
به خوبی انجام نمی شود، گفت: حمل و نقل بنیاد تحرک اقتصادی کشور است، من به 
حوزه حمل و نقل به واسطه فعالیتم در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به خصوص در 

زمینه ساخت آزادراه، شبکه ریلی و بنادر از نزدیک آشنا هستم.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس صبح امروز در مراسم 
تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه سعید رسولی مدیر عامل سابق شرکت راه آهن در بسیاری از 
شاخص ها موفق بود، گفت: مجلس برای ریل گذاری جهت دست یابی به اهداف 

راه آهن آماده است.
به گزارش تین نیوز، وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید حداقل ۳۰ درصد 

بار به ریل منتقل می شد که امروز کمتر از ۱۰ درصد است.

 سازمان بورس باید قیمت پایه ای در بورس برای قیر مشخص کرده و کمیته نظارتی بر 
این موضوع نظارت کند.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی 
ضمن تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در الیحه بودجه 
سال جاری مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر پروژه های عمرانی میان 
دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بسیج 
سازندگی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان شهرداری ها توزیع شود. اما باوجود اینکه 
بیش از 7 ماه از سال گذشته هنوز هیچ پولی به دستگاه های اجرایی پرداخت نشده است.
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 در طبقه شانزدهم وزارت راه چه می گذرد؟ 
 در کریدورهای ترانزیتی ریلی موفق عمل نکردیم 

 سهم اندکی از حمل و نقل در جهان داریم 

سازمان بورس باید قیمت پایه ای برای قیر مشخص کند 

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور تأمین کسری بودجه موردنیاز طرح های عمرانی بخش حمل ونقل تأمین ۶۸ هزار میلیارد ریال ازطریق فاینانس داخلی در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. 

انتظارات بخش خصوصی ریلی از دولت سیزدهم  پیگیری فعال سازی کریدورهای ترانزیتی ریلی 

راه روشن است

هفته ان هم

ا روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز به کار حجت  السالم رئیسی به عنوان رئیس جمهــور، 
فعاالن بخش حمل و نقل منتظر انتخاب اعضاء کابینه و بــه ویژه وزیر راه و شهرسازی و 
معرفی آنها جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس بودند. با انتخاب جناب آقای رســتم قاســمی، 
وزیر نفت دولت دهم، فعاالن و سرمایه گذاران  بخش حمل و نقل در گام 
دوم منتظــر برنامه  های اجرایی وزیر راه و شهرســازی بودند.علیرغم  
مخالفت مجلس شــورای اســالمی با تفکیــک وزارتخانــه بــه 
دو وزارت جدیــد حمل و نقل و شهرسازی و همچنین انتظار برای 
برنامه  های مسکن- محور دولت جدید که وعده داده است سالی یک 

هفته انهم
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