
در شرکت ساخت بر اساس دیدگاه های مختلفی که وجود دارد پروژه های ریلی الویت بندی 
می شود و اینطور نیست که برای بهره برداری پروژه های ریلی اولویتی وجود نداشته باشد.
در بسیاری از موارد با ادبیات منفی گفته می شود که اولویت بندی و برنامه ریزی برای طرح 
های ریلی وجود ندارد اما چگونه طی سه سال، 5 مرکز استان  به 
شبکه ریلی متصل شده اند و 5 پروژه نیمه تمام کشور به بهره 
برداری رسیده است؟شاخص های زیادی برای اولویت گذاری پروژه ها 
وجود دارد که براساس آن اولویت ها  مشخص می شوند. چندین 
شاخص وجود دارد که ما در برنامه هایمان آن هارا لحاظ می کنیم 

   

 مجوز واردات کامیون چگونه به شرکت های حمل و نقلی داده شد؟ 

 تداوم جریمه غیابی رانندگان کامیون؛ این بار در جاده ساوه 

پیگیری جدی برای توسعه فرودگاه های خوزستان پروژه راه آهن دورود - خرم آباد 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

 پاسخ به انتقادها از نبود اولویت بندی در پروژه های ریلی 

وزیر راه و شهرسازی از توسعه ۱5 فرودگاه کشور خبر داد و گفت: امسال ۷۲۴ کیلومتر بزرگراه اجرا شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمد اسالمی امروز دوشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه موانعی بر سرکارها وجود دارد اما با 
اراده قوی برطرف می شود، اظهار داشت: ما در دوران سختی به سر می بریم، چهل و یکمین سال انقالب را جشن می گیریم و باید از ته دل شاد باشیم 

و جشن بگیریم.

وی با بیان اینکه جشن پیروزی انقالب، جشن عزت و سربلندی است، عنوان کرد: آمریکایی ها هنوز در حسرت بازگشت به کشور هستند و در دوران 
قبل از انقالب مسلط بر کشور بودند.

وزیر راه و شهرسازی، افزود: تمام جریان مدیریت دنیا را آمریکایی ها با مزاحمت های مستمری که ایجاد می کنند، اراده تصمیم گیری دولت ها را به 
مخاطره انداخته اند، با نفوذی که در نهادهای بین المللی دارند تمام مسیرهای طبیعی را تخریب می کنند و هدف آنها برقراری مسیرهای ناسالم است 

که بتواند فساد را در درون حاکمیت ها گسترش دهند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل سابق و 
جدید فرودگاه های خوزستان با اشاره به ترافیک باالی پروازی 
و ظرفیت های موجود از برنامه ریزی و پیگیری جدی برای 
اجرای طرح های توسعه ای در فرودگاه های این استان خبر داد.

 سیاوش امیرمکری، در مراسم تکریم محمدرضا رضایی، 
مدیرکل سابق فرودگاه های خوزستان و معرفی سیدمهدی 
رزاز، به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه های این استان عنوان 
کرد: استان بزرگ خوزستان حق بزرگی بر گردن کشور ما دارد

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
گفت: پروژه راه آهن دورود - خرم آباد به عنوان یکی از 
سنگین ترین و سخت ترین پروژه های راهسازی کشور در 
حال اجراا ست و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عباس خطیبی ظهر امروز  در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
لرستان اظهار داشت: در رابطه با طرح راه آهن دورود- خرم آباد 
مهمترین موضوعی که ما پیگیری کردیم بحث تامین اعتبار 
پایدار و انتفاعی کردن آن بود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور محمد کدخدازاده، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  عباس خطیبی ، معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و هیات همراه ۱۰ کیلومتر از محور خرم آباد-کوهدشت به 
طول ۸۷ کیلومتر، امروز به بهره برداری می رسد.پیش تر 5۶ کیلومتر از این مسیر افتتاح شده 
بود و با ۱۰ کیلومتر امروز ۲۱ بهمن۹۸، ۶۶ کیلومتر از این مسیر بهره برداری شده است. 
۱۰ کیلومتر از محور خرم آباد-کوهدشت با اعتبار ۶۰ میلیاردتومان 
بهره برداری می شود که پل کشکان نیز در همین محور به طول 
ر دارد.بخش عمده ای از محور خرم آباد-پلدختر  ۱۸۴ متر قرا
در سیل امسال از بین رفت که هم اکنون شرکت ساخت جاده 
جدیدی را به عنوان جایگزین در چهارقطعه در دست احداث دارد.

در حالی که یک راننده کامیون روز گذشته از جریمه متعدد خود خبر داده بود، یک 
راننده دیگر نیز مدعی شده ساعتی که در مسیری تردد نداشته، جریمه شده است.
به گزارش تین نیوز، این راننده در تماس با خبرنگار ما تصویر زیر را ارسال کرده و 
مدعی شده در ساعتی که در مسیر ساوه جریمه شده، در تهران حضور داشته است. این 
موضوعات در حالی مطرح شده که روز گذشته نیز یک راننده کامیون در تماس با این 
شبکه خبری عنوان کرد: خودروی بنده به طور متناوب با یک کد مامور جریمه و حتی 
گاهی در طول روز جریمه هایی با اختالف ساعت یک ساعته برایم اعمال شده است. 

تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و سازمان تاکسی رانی ظهر امروز )۲۱ بهمن ماه(  در 
محل سازمان تاکسیرانی منعقد شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، علیرضا قنادان مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی شهر تهران در ابتدای این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن ۲۲ بهمن عنوان 
کرد: با برگزاری چندین جلسه مشترک کارشناسی بین تیم های سازمان تاکسی رانی تهران و 
اداره کل کمیته امداد شهر تهران، تصمیم به عقد تفاهم نامه مشترک گرفته شد این در حالی 
است که در گذشته فعالیت مشترک ما با کمیته امداد در جریان بود اما برخی از سرفصل های 
جدید در قالب یک تفاهم نامه تنظیم کردیم تا فعالیت ها و همکاری ها را گسترش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعداد هواپیماهای ۱۰۰ نفره طی این سال ها 
کاهش یافته، گفت: ۴۴ فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ داشتیم که به ۷ فروند کاهش یافته 
و مابقی از رده خارج شده اند.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمد اسالمی امروز 
دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص لزوم افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد با 
اشاره به اینکه اعتقاد داریم خرم آباد هم باید پرواز مستمر داشته باشد هم پرواز مشهد 
آن اضافه شود، اظهار داشت: تعداد هواپیماهای ۱۰۰ نفره ما طی این چندساله کاهش 
یافته است و یکی از دالیل مشکالت پروازهای فرودگاه خرم آباد همین امر است.

چند روز پیش جانشین پلیس راه ناجا از همکاری با سازمان راهداری برای الزام اعالم حضور 
رانندگان اتوبوس از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح در پاسگاه های پلیس خبر داد و گفت: این 
کار با هدف کاهش سوانح برای اتوبوس ها انجام می شود. روزبه افشاری کارشناس حمل 
و نقل در گفتگو با خبرنگار تین نیوز درباره این تصمیم پلیس راه گفت: در سایر کشورها از 
 FMCSA  روشهای روزآمدتری استفاده می شود از جمله در آمریکا سرویسی توسط
Federal Motor Carrier Safety Administration)( ایجاد شده است 
طریق امکان نظارت بر عملکرد، پیشگیری و نهایتا برخورد با عوامل ناایمن فراهم شود.

شماره چهارصد- نسخه آزمایشی -۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
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توسعه ۱۵ فرودگاه کشور/ ۷۲۴ کیلومتر بزرگراه افتتاح شد 

کاهش تعداد هواپیماهای ۱۰۰ نفره کشور

امضای  تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و سازمان تاکسی رانی 

 الگوی آمریکایی برای ایمنی رانندگان ناوگان سنگین 

مجوز واردات کامیون های دست دوم از سوی وزارت صمت به برخی شرکت های حمل و نقل ارایه شده است. 

کریدور بین المللی شرق-غرب تکمیل می شودبهره برداری از ۱۰ کیلومتر محور خرم آباد-کوهدشت 

راه روشن است

هفته انهم

 طبق آخرین اطالعات موجود از این پروژه که از سوی استانداری البرز ارائه شده است، با بهره 
برداری از این پروژه تکمیل کریدور بین المللی شرق - غرب، روان سازی و کاهش ترافیک 
روزانه محور تهران - کرج، تسهیل دسترسی اهالی شمال کرج به استان های شمالی و تهران از 
محور جدید، کاهش بار ترافیکی با اتصال محور جدید به جاده چالوس 
و کالک در دو مسیر رفت و برگشت، کاهش زمان تاخیر مسافرین به 
مقصد شمال و افزایش ایمنی عبور و سرعت وسایل نقلیه عبوری 
و کاهش آلودگی هوا محقق می شود.گفتنی است طول مسیر پروژه 
۱۴.۶ کیلومتر با ۲۹ دستگاه پل تیپ با دهانه ۱۰۲ متر است.

هفته انهم
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