
بوئینگ قرار نیست هواپیمایی به ایران تحویل دهد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد:

جاده ایالم – مهران تبدیل به پروژه ای ملی شده است

آغاز به کار ساخت نخستین خط متروی بین کشوری جهان

200 مدرسه استان خراسان در حاشیه جاده هستند

بخش خصوصی تسهیالت ارزی دریافت نکند

مشکلیبرایحملونقلدریاییپیشنمیآید ارتقاایمنیراههانیازبهبودجهواعتباراتدارد

دولتبهکامیوندارانیارانهبدهددواقداممهمبرایارتقایکیفیتراهآهنثبتتاریخیرکوردبارگیریدرراهآهنشرق

فرزانه شرفبافی گفت: سن ناوگان هوایی ترکیه ۶-۵ سال است اما میانگین سن ناوگان هوایی کشور ما ۲۴ سال است و ما به این صنعت چه 
داده ایم که این قدر انتظار داریم؟

محمدحسین داجمر، رئیس سابق اتحادیه مالکان 
کشتی ایران گفت: درست است که بسیاری از 
شرکت های بزرگ بعد از خروج آمریکا از برجام 
اعالم کرده اند که به ایران نمی آیند اما در کل با 
وجود این وضعیت من معتقدم مسئله خاصی برای 
حمل ونقل دریایی ما به وجود نمی آید.

هور  ا ه ر ا ئیس پلیس ر ر حمیدی، ر ا د سر
ی  ی ها پیگیر غم  علی ر  : گفت جا   نا
خلی  ا ی د ها و ر د ز کیفیت خو پلیس هنو
تقا  ر ا و  ست  ه ا د ا نکر پید تقا  ر ا ر  کشو
ت  ا ر عتبا ه ها نیز به بودجه و ا ا یمنی ر  ا

نیاز دارد.

حسن ماسوری-مدیرکل راه آهن شرق 

با کوشش شبانه روزی کارکنان این اداره باالترین میزان بارگیری در 
راه آهن شرق از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۸۲ تاکنون ثبت شده است.

میرحسن موسوی - معاون مسافری راه آهن  

در دو زمینه، اقدامات مهمی در بخش مسافری دنبال می شود که یکی از 
آن ها ارتقای کیفیت خدمات ایستگاهی و دیگری افزایش کمیت قطارهای 

مسافری است.

سید احسن علوی - ئیس کمیته حمل ونقل  مجلس 

یکی از مهم ترین مشکالت کامیون داران استفاده از لوازم یدکی چینی است. 
آن ها می گویند که مجبورند برای جنس چینی که دوام بسیار کمی دارد پول 
زیادی هزینه کنند و خواهان آن هستند که بتوانند خرید لوازم یدکی را از 
کشورهای اروپایی داشته باشند که برای تحقق این خواسته الزم است 

دولت یارانه پرداخت کند.

سید کمال الدین میر جعفریان، مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: پروژه چهار خطه کردن جاده 
ایالم - مهران با توجه به افزایش تردد خودروها از این مسیر و حرکت کاروان های عتبات عالیات 
به یک پروژه ملی تبدیل شده و با سرعت در حال اجراست. او همچنین گفت: تونل دوم راه کربال 
به طول ۷۵۰ متر به صورت موازی با تونل قبلی در راستای چهار خطه شدن محور ایالم- مهران 

)محور اربعین( با پیشرفت مناسب در حال حفاری است.

ساخت نخستین خط متروی بین کشوری جهان در اروپا آغاز شد. این پروژه مترو که قرار است 
شهرهای کپنهاگ  دانمارک را به  مالمو  در ساحل جنوبی سوئد پیوند دهد، با هزینه 4 میلیارد 
یورو آغاز شده است. در صورت تکمیل این خط مترو در سال 2۰3۵، فاصله دو شهر کپنهاگ تا 
مالمو سوئد طی مدت زمان 23 دقیقه با این خط مترو طی خواهد شد. هم اکنون کمترین فاصله 

زمانی بین این دو شهر در حوزه اسکاندیناوی، ظرف مدت 4۵ دقیقه طی می شود.

علی اصغر بدیعی مقدم، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی گفت: حدود 
2۰۰ مدرسه روستایی این استان در حاشیه جاده قرار دارند که باید زیرپوشش طرح ایمن سازی 
قرار گیرند. او گفت:  ایمن سازی 3۵ مدرسه حاشیه جاده های این استان به لحاظ فیزیکی و 
آموزشی در سال تحصیلی جاری در برنامه قرارگرفته است .بدیعی مقدم اظهار کرد: اولویت ها 
برای اجرای طرح های ایمن سازی مدارس بر اساس مواردی همچون میزان تردد در جاده، 

فاصله مدرسه از جاده، تعداد دانش آموزان میزان ترددهای عرضی از جاده تعیین می شود.

در شرایط فعلی، بخش خصوصی عاقل نباید به سمت دریافت تسهیالت ارزی از صندوق 
توسعه ملی برود و دریافت کنندگان تسهیالت از این صندوق نیز باید آماده تجربه کردن 
اتفاقاتی باشند که برای گیرندگان تسهیالت از حساب ذخیره ارزی رخ داد و باعث شد 

نتوانند بدهی خود را تسویه کنند.

میانگینسنناوگانهواییکشور۲۴سالاست
مدیرعامل هما مطرح کرد: مدیرعامل هما مطرح کرد:
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