
   

 ۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید 
و ۱۱۵۰ کیلومتر از آزادراه ها در حال اجرا است.از این میزان ۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتر 
بزرگراه و راه اصلی و ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید است و ۱۱۵۰ کیلومتر از 
آزادراه ها در حال اجرا است.طبق قانون بودجه برای اتمام این 
پروژه ها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، گفت: 
متوسط برای پرداخت اعتبارات بین ۸ تا ۱۰ است و پروژه های 

قراردادی هم در حال اتمام است.

 برگزاری کنفرانس راه ابرایشــم نو و خاورمیانه در نمایشگاه حمل و نقل 

برقی کردن راه آهن گرمسار - اینچه برون بدون حضور روس ها 

 تذکر جدی راه آهن به شرکت رجا  بازگشت ایرالین های اروپایی به آسمان ایران 

۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر محور جدید در حال اجراست 

شرکت اصفهان کفریز با 37 سال سابقه فعالیت در صنعت آبرسانی، نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو و ریلی یکی از شرکت کنندگان در پنجمین 
نمایشگاه پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته است.

به گزارش تین نیوز، آن چنان که مدیران شرکت کفریز می گویند، این شرکت همواره بر 2 اصل نوآوری و کیفیت تأکید ویژه داشته است که از 
نمونه  های آن می توان تولید فلنج تاور برای توربین  های بادی برای اولین  بار در کشور و تولید بدنه و کلوژر شیرهای توپی فشارقوی برای اولین  

بار در کشور را نام برد.

خبرنگار تین نیوز در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته گفت و گویی با بهروز ابدالی عضو هیئت مدیره شرکت اصفهان کفریز 
انجام داده است که در ادامه می آید:

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: 
بعد از سقوط هواپیمایی اوکراینی تردد همه پروازهای عبوری 
اروپایی محدود شده بود که با مذاکرات انجام شده در حال 
بازگشت به آسمان ایران هستند. سیاوش امیرمکری در 
نشست خبری حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل و نقل که 
پیش از ظهر امروز دوشنبه 2۹ آذر در مصلی امام خمینی 
تهران برگزار شد، گفت: کرونا آثار منفی زیادی در صنعت 
هوانوردی دنیا گذاشت که از آن به عنوان بزرگترین بحران 
۵۰ سال اخیر این صنعت یاد می شود، به گونه ای که پیش 

 به دنبال ایجاد حریق در ریل باس گرمسار-تهران متعلق 
به شرکت حمل و نقل ریلی رجا )تحت مالکیت سازمان 
تأمین اجتماعی(،  شرکت راه آهن ضمن تذکر شدید به 
این شرکت خواستار افزایش دقت و نظارت بر نگهداری 
و تعمیرات قطارهای در اختیار شرکت رجا و همچنین 
عذرخواهی سریع شرکت مذکور از مسافرین محترم و 
جبران آن به نحو شایسته و در شأن ایشان شد. به گزارش 
تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، ساعتی پیش و به علت نقص فنی، یکی از واگن های 

محمد محمدی بخش - رییس سازمان هواپیمایی کشوری بابک احمدی-رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل  و نقل ریلی خیراهلل خادمی -معاون وزیر راه و شهرسازی
رند که تقریبا عموم  د کمی شرکت مسافری ریلی در کشور وجود دا مروز تعدا  ا
سطه همه گیری  . آسیب های شدید و عمده ای را به وا نده هستند نها زیا آ
ان نیست. نها پویا و خودگرد د آ قتصا ند و ا شته ا ا فت گردشگری د نا و ا کرو

شرکت های حمل و نقل مسافری به واسطه خدماتی که ارایه می دهند 
هزینه واقعی حق  دسترسی شبکه حمل و نقل ریلی را پرداخت نمی 
کنند، امروز هزینه حق دسترسی در شبکه حمل و نقل ریلی مسافری 
صفر است و بابت لکوموتیو مسافری که در اختیار حمل و نقل ریلی 
مسافری کشور قرار می گیرد تقریبا هیچ هزینه ای دریافت نمی شود

در حالی در الیحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه برقی کردن 
راه آهن گرمسار - اینچه برون لحاظ شده که به نظر می رسد روس ها برای همیشه از 

سرمایه گذاری در پروژه خارج شده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در پیوست شماره یک الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در 
خصوص اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای )بودجه طرح های عمرانی( اعتبارات 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار-اینچه برون به طول ۴۹۵ 

کیلومتر ۱3 هزار و 2۸ میلیارد و ۵۹۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

 محسن رضایی با تبیین خبر های خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، 
گفت: طبق الیحه بودجه قرار بود یارانه ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای 
رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، وی افزود: مسئوالن اجرایی تالش خواهند 
کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی 

انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کاال و پول دریافت خواهند کرد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن مدیر کل منابع انسانی و تشکیالت 
شرکت راه آهن و همچنین سرپرست اداره کل خط و سازه  های فنی شرکت راه آهن 
را منصوب کرد.به گزارش تین نیوز، سید معیاد صالحی امروز طی حکمی صالح 
سرحدی را به عنوان مدیر کل منابع انسانی و تشکیالت شرکت راه آهن منصوب 
کرد. بر اساس اطالعات منتشر شده در سایت شرکت راه آهن،  سرحدی دارای 
مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی است و از جمله سوابق وی می توان 
به سرپرست اداره کل منابع انسانی و تشکیالت، معاون توسعه مدیریت و منابع 

پس از افتتاح یک ایستگاه و ۵ ورودی در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت 
7 رسیده است  یستگاه خط  ینک نوبت به هفدهمین ا ه گذشته، ا ۲ ما و طی 
ز آن، خط مذکور یک گام مهم دیگر به تکمیل نزدیکتر  تا با بهره برداری ا
فتتاح شده است. تمام عملیات اجرایی، این ایستگاه آماده ا شود. در واقع با ا

مهندس علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران با اعالم مطلب فوق افزود: ایستگاه 
توحید به عنوان یکصد و چهل و یکمین ایستگاه شبکه مترو تهران، در تقاطع خیابان 
آزادی و بزرگراه شهید نواب صفوی و در مرز مناطق ۶،۲ ،۱۰ و ۱۱ واقع شده است. 
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پایان واردات چرخ بانداژ با تولیدات شرکت کفریز 

 انتصاب 2 مدیرکل جدید شرکت راه آهن 

افزایش دو برابری یارانه ها از اول دی 

 ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷ مترو تهران آماده افتتاح شد 

کنفرانس راه ابرایشم نو و خاورمیانه همزمان با پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز در حال برگزاری است. 

 قرادادهای برجامی خرید هواپیما احیا می شود ورود دولت به حوزه درآمدها، شرکت های ریلی را زیانده کرد 

راه روشن است

هفته ان هم

برنامه نوسازی صنعت هوایی خواست رییس جمهوری است که با احتمال احیای برجام و رفع 
محدودیت ها قراردادهای خرید هواپیما نیز احیا می شود.نوسازی ناوگان هوایی دستور رییس 
جمهور به سازمان هواپیمایی و یکی از بندهای حکم انتصاب رییس سازمان هواپیمایی نیز 
است. هنوز خواست ایران در خصوص برنامه هوایی خود در مذاکرات 
برجام پابرجا است و حتی هنوز قرارداهای خرید هواپیما لغو نشده و  از 
نظر حقوقی به قوت خود باقی است.اگر طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل کند وارد مذاکره می شویم و منتظر نتیجه دور جدید مذاکرات 

هستیم که این بار روی مدل تامین مالی آن بحث داریم.

هفته انهم
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