بندراماممهمترینمقصدریلیصاحبانکاالوبازرگانان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از تسریع در فرآیند عملیات احداث مسیر راهآهن میان مجتمع

مدیرکل راهآهن جنوب گفت ۹۲۲« :هزار تن انواع کاال در بندرامام خمینی (ره) توسط ریل تخلیه

و بارگیری شده است ».عبدالکریم درویشزاده درباره تخلیه و بارگیری کاال توسط ریل ،بیان داشت:

قرار میگیرد ».محمدولی روزبهان تسریع در فرآیند پروژههای زیرساختی نظیر عملیات احداث مسیر

است ».او همچنین محموالتی از قبیل کاالی اساسی شامل ذرت ،گندم ،کنجاله سویا و همچنین

سازمان منطقه آزاد انزلی پیگیر این طرحها است اظهار داشت« :تسریع در تکمیل دو پست اسکله

شبکه ریلی حمل شده است .مدیرکل راهآهن جنوب با اشاره به تخلیه  ۳۵۲هزار تن محموله صادراتی

باقیمانده در حال احداث از سوی بخش خصوصی در مجتمع بندری کاسپین ازجمله این پروژههای

این مجتمع بندری را از مهمترین مقاصد ریلی صاحبان کاال و بازرگانان عنوان کرد.
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بسیار مهم محسوب میشود».

مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید
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«حملونقل»بررسیمیکند

گزارش هفته

حرکت به سمت بومیسازی
فاطمه ستوده

////////////////////
////////////////////
خط دوم راهآهن کرج  -قزوین به طول  ۱۰۳کیلومتر به بهرهبرداری رسید

پیشفروش بلیت قطارهای

پروژه خط دوم راهآهن کرج  -قزوین به تولید به طول  ۱۰۳کیلومتر با  ۵هزار

یویکم
مسافری از یکم تا س 

و  ۷۴۴میلیارد و  ۳۲میلیون ریال سرمایهگذاری توسط رئیسجمهوری اسالمی

تیرماه سال جاری ،بهصورت اینترنتی و حضوری ،از

ایران و با حضور وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل راهآهن به بهرهبرداری رسید.

صبح شنبه ( ۲۴خردادماه سال جاری) در سراسر کشور

روحانی در مراسم افتتاح این پروژه از تمام دستاندرکاران شرکت راهآهن،

آغاز شده است .بر اساس خبری که بر دیوار سایت

مهندسان و کارگران در تکمیل دوخطه کردن راهآهن کرج  -قزوین قدردانی کرد.

شرکت راهآهن موجود است ،بهمنظور حفظ سالمت

افزایش ایمنی سیر ناشی از عدم توقف قطارهای باری و مسافری در این

مسافران و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ،طرح

مسیر ،ایجاد  ۱۶۵فرصت شغلی بهصورت مستقیم و افزایش  ۳۰درصدی

فاصلهگذاری اجتماعی در قطارهای مسافری اجرا

سرعت قطارهای مسافری از مزایای افتتاح این پروژه ملی در کریدور شمال و

شده و هموطنان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند

جنوب از مسیر ریلی آستارا  -انزلی به طرف بندر شهید رجایی در جنوب ایران

بهصورت شبانهروزی با سامانه صدای مسافر راهآهن با

است .این پروژه با  ۷ایستگاه پس از گذر از کرج-کردان-هشتگرد-آبیک-

شماره تلفن  ۵۱۴۹تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی

زیاران و کهندژ وارد قزوین میشود و با بهرهبرداری از این پروژه ریلی ،سالیانه

 http://www.rai.irمراجعه کنند.

به طور متوسط  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر سوخت معادل  ۲۵۳میلیارد تومان در

این در حالی است که شیوع کرونا در کشور ما

مصرف سوخت در اقتصاد ملی صرفهجویی میشود.

همچون سایر نقاط جهان ،تأثیر بسیاری روی صنایع

عملیات تکمیل خط دوم راهآهن کرج -قزوین در اواخر سال  ۹۳آغاز شد

مختلف بهویژه حملونقل و صنعت گردشگری و

و با افتتاح این پروژه ازاینپس سیر قطارهای مسافری و باری در خطوط ریلی

کسبوکارهای خرد گذاشته است .در ایران به دلیل

استانهای البرز و قزوین بیشازپیش تسهیل خواهد شد.

شیوع زودتر کرونا و همچنین همزمانی این شیوع با
ایام سفرهای نوروزی منجر شد تا بسیاری از مردم

میزان خسارات وارده به شرکتهای ریلی براثر کرونا

سفرهای خود را برای نوروز امسال کنسل کنند .این

اظهار داشت« :خسارات متعددی به شرکتهای ریلی

اتفاق ،برای صنعت نوپا و نیمهجان ریلی در کشور ما
که فشار تحریمها را نیز تجربه میکند و دستکم در
بخش تأمین قطعات موتور قطار دچار مشکل است،

وارد شده که بر اقتصاد شرکتهای ریلی اثر معکوس
گذاشته است .نهتنها شرکتهای حملونقل ریلی
مسافری ،بلکه شرکتهای ریلی باری و خدماتی نیز از

اتفاق خوشایندی نبود .درواقع بخش ریلی به دلیل

این موضوع خسارتدیدهاند».

مختلف دچار زیان باالیی شد .استرداد بلیت مردم با

بستههای حمایتی برای شرکتهای حملونقلی را

کنسل شدن  ۹۰درصد بلیت قطارهای شرکتهای
دستور مستقیم وزیر راهوشهرسازی از همان روزهای
نخست شیوع این ویروس اجرا شد اما وقتی قطاری
از حرکت میایستد ،هزینههای مضاعفی بر شرکتهای
حملونقل ریلی وارد میشود چراکه این شرکتها
خود پرسنل بسیاری دارند و حاال هزینههای ضدعفونی
قطارها ،ایستگاهها و اماکنی که مردم با آنها سروکار
دارند را نیز باید بر این هزینهها افزود.
این در حالی است که طبق سخنان مدیرعامل
شرکت راهآهن ،زیان ناشی از سکون قطارها برای
شرکتهای ریلی به هزار میلیارد تومان رسیده است.
سعید رسولی دراینباره میگوید که هیچ نیرویی از
شرکتهای ریلی به دلیل کاهش فعالیتها ناشی از
شیوع کرونا ،تعدیل نشده است .رسولی همچنین درباره
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راهآهن میان مجتمع بندری کاسپین و ایستگاه پیربازار رشت را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه

زغالسنگ ،ورق عریض و آلومینیوم را از عمده محموالتی برشمرد که از مبدأ بندرامام خمینی (ره) در

هفتهنامه

ریلی

بندری کاسپین و ایستگاه پیربازار رشت خبر داد و گفت« :این پروژه تا سال  ۱۴۰۰مورد بهرهبرداری

«تخلیه و بارگیری ریلی در سهماهه سال جاری را در مقایسه با سال گذشته ۲۹ ،درصد افزایش داشته
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مسیر ریلی مجتمع بندری کاسپین آینده به بهرهبرداری میرسد

در این شرایط وزیر راهوشهرسازی قول ارائه

داد .درواقع بستهای برای حمایت از شرکتهای ریلی
دیده شده است ازجمله تسهیالت کمبهره به بنگاهها که
البته کمکهای دیگری نیز برای کمک به آنها در نظر و
مورد پیگیری است؛ ضمن اینکه ماهیت رفتاری کرونا
ازآنجاییکه غیرقابلپیشبینی است ،آثار اقتصادی
آنهم بهصورت خطی قابل پیشبینی نیست که بتوان
بر اساس خساراتی که در چند ماه اخیر به شرکتهای
ریلی وارد شده ،میزان خسارات احتمالی در ماههای
آتی را هم پیشبینی کرد.
تسری این خسارات به افزایش نرخ
پیشبینی
ِ
بلیت قطارهای مسافری و حومهای دور از انتظار نبود
و شورای عالی ترابری در جلسه  ۶خرداد امسال با
افزایش  ۲۰درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری

و  ۵۰درصدی قیمت بلیت قطارهای حومهای موافقت

جهت بومیتر کردن درصد باالیی از قطعات و تولیدات
زیرساختهای ریلی تالش کرد.

کرد.

افزایش ظرفیت حمل مسافر به میزان  ۲۵۷میلیون نفر کیلومتر در سال،

افزایش ظرفیت حمل بار به میزان  ۱۹۶میلیون تن کیلومتر در سال و استفاده از
س-اینچه برون به گذرگاه مرز رازی از دیگر
ق-غرب از سرخ 
مسیر کریدور شر 

این در حالی است که در ماده  ۹قانون دسترسی

این در حالی است که درحالحاضر حدود  65درصد

آزاد به شبکههای ریلی آمده است« :بهای بلیت مسافران

قطعات موردنیاز صنعت ریلی تولید داخل هستند و

توسط شرکتهای حملونقل ریلی در هر مسیر و

در همین حاال هم متخصصان داخلی مشغول کارند

برحسب نوع و درجه واگن ،قطار و خدماتی که ارائه

تا بتوانند امسال به کاهش  100درصدی وابستگیها

معاون ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها گفت« :با فراهم کردن

میشود تعیین و پس از تأیید هیئتمدیره راهآهن به

برسیم .اصغر ضیایی در ادامه دراینباره میگوید:

مرحله اجرا درمیآید».

«اگر بر اساس هزینههایی که به بخش حملونقل

راهآهن همدان-سنندج در حال انجام است و تالش میشود این مسیر ریلی تا

ج-قزوین است.
مزایای بهرهبرداری از خط دوم راهآهن کر 
راهآهن همدان-سنندج تا پایان دولت تکمیل میشود

تجهیزات الزم و تأمین ریل از کارخانه ذوبآهن اصفهان عملیات ریلگذاری
پایان دولت دوازدهم تکمیل شود ».عباس خطیبی به همراه استاندار کردستان،

ن همگام با سایر
گفتنی است که بلیت قطار در ایرا 

ریلی تحمیل شده ،نرخ جدید بلیتها تعیین میشد،

شقوق حملونقل گران نشده است و تنها در تیرماه سال

باید قیمت بلیت قطارهای مسافری دو برابر شود؛ اما

گذشته نیز بلیت قطارهای مسافری  ۲۲درصد افزایش

شرکتها تقاضای خود را تقلیل دادند و گویا از روز اول

کشور و اکبر رحمانی ،رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران و شهری و

یافته بود؛ پیش از آن نیز در تابستان سال  ،۹۷شرکت

تیرماه این افزایش قیمت اعمال شده است .این رقم

روستایی سازمان برنامهوبودجه کشور و از روند اجرایی راهآهن همدان-سنندج

راهآهن با افزایش  ۱۰درصدی قیمت بلیت قطار موافقت
کرده بود .حاال اما بار دیگر در جلسه  ۶خردادماه امسال

 ۱۳خرداد به تصویب شورای عالی ترابری رسید».

بازدید کرد .خطیبی احداث این خط آهن را گامی دیگر در اتصال مراکز استانها

گفتنی است که در زمان اوجگیری ویروس کرونا،

به شبکه ریلی کشور دانست و گفت« :راهآهن همدان-سنندج قسمتی از محور

شورای عالی ترابری ،با پیشنهاد شرکت راهآهن مبنی

بیش از  ۲۵هزار بلیت کنسل شد و روزانه  ۷تا  ۸هزار

ریلی تهران -همدان -سنندج است که بخش تهران تا همدان در اردیبهشتماه

بر افزایش  ۲۰درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری

بلیت قطار کنسل و استرداد میشد .پس از شیوع کرونا

و  ۵۰درصدی قیمت بلیت قطارهای حومهای موافقت

و حذف سفرهای نوروزی نیز شرکتهای ریلی بیش از

فرودگاهها پیشرفت فیزیکی کل پروژه را حدود  ۳۸درصد اعالم کرد و افزود:

شده است .یک کارشناس حملونقل ریلی دراینباره و

 ۹۵درصد مسافران خود را از دست دادند و به همین

در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است که میتوان با توجه

ترتیب حدود  ۹۵درصد درآمد خود را از دست دادند

است که عملیات اجرایی کل محور تا پایان دولت به اتمام برسد و این پروژه

به این افزایش نرخ ،حتی در این شرایط تحریم و شیوع

که راهآهن برای جبران آن ،در حال پیگیری وصول

کرونا در کشور تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و در

تسهیالت مرتبط با کرونا است.

ذوبآهن اصفهان خبر داد و گفت« :حدود  ۶۰۰تن ریل تاکنون تحویل داده شده

حمیدرضا عدل ،معاون فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامهوبودجه

سال  ۹۶به شبکه ریلی پیوست ».معاون ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و

«هماکنون زیرسازی محور  ۶۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام تالش ما این

آماده بهرهبرداری شود ».خطیبی از تأمین ریل موردنیاز این پروژه از کارخانه

است و حدود  ۵کیلومتر نیز از سمت سنندج ریلگذاری صورت گرفته است».

معاون ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها ادامه داد« :تجهیزات

الزم ریلگذاری مانند ریل ،تراورس و ادوات الزم تأمین شده است تا فرآیند

آغاز عملیات اتصال ایالم به شبکه ریلی و دالیل اهمیت این اتفاق برای کشور

مدیرکل راهوشهرسازی استان ایالم طرحهای افتتاحی و کلنگزنی حوزه

– حاضر میل ،سرچم پیاز آباد ،احداث پل طاقی بلوطستان و ساماندهی مسیر به

اولیه قرارداد  ۱۶۰۰میلیارد ریال) را از دیگر طرحهای مهم دانست که در این

را تشریح کرد .علیاصغر کاظمی ،مدیرکل راهوشهرسازی استان ایالم گفت:

کاظمی یادآور شد« :احداث  ۷۹۰۰مترمربع ساختمان عمومی و دولتی با

ایالم نیز سال گذشته در دیدار با اسالمی ،وزیر راهوشهرسازی خواستار تداوم

مالیاتی دهلران ،سالن ورزشی بانبرز ،کتابخانههای دشت عباس ،چشمه ماهی

استان ایالم شد و اظهار کرد« :کارگاه عمرانی راهسازی که در ایالم شروع شده

راهوشهرسازی استان ایالم در مراسم ویدیو کنفرانس با حضور رئیسجمهوری

«پروژههای عمرانی قابلافتتاح و کلنگزنی وزارت راهوشهرسازی در استان

ایالم به ارزش  ۱۱۰هزار میلیارد ریال شامل بهرهبرداری از  ۲۳۰کیلومتر انواع راه

(بزرگراه ،راه اصلی ،فرعی و روستایی) با اعتبار هزینهشده  ۴۲۸۰میلیارد ریال
شامل  ۸۴کیلومتر بزرگراه با اعتبار هزینه شده  ۲۷۰۰میلیارد ریال هستند ».ازجمله
این طرحها میتوان به چهار خطه کردن محور ایالم–مهران (قطعه اول و دوم)،

چهار خطه کردن محور ایالم – مهران (سهراهی جنداله-صالح آباد-گالن-سد
کنجانچم) ،چهارخطه کردن محور ایالم – مهران (پل صلواتی-تقاطع سد شهید آل
اسحاق-مهران) ،چهار خطه کردن محور ایالم – ایوان (چوار– گله جار) ،چهارخطه

کردن محور ایالم – حمیل ،چهارخطه کردن محور دهلران – اندیمشک اشاره کرد.
همچنین  ۲۰کیلومتر راه اصلی با اعتبار هزینه شده  ۸۰۰میلیارد ریال ازجمله تونل

قالجه ،واریانت ترشابه (مهران – ملکشاهی) ،واریانت سرتنگ شهرستان سیروان

و مسیر دهلران – امامزاده سید اکبر احداث و  ۱۲۶کیلومتر بهسازی و آسفالت

راه روستایی با اعتبار هزینه شده  ۷۸۰میلیارد ریال ازجمله بهسازی و آسفالت
راههای روستایی چم شاالن ،شاران – میدر ،داربید کرنی ،وری علی نظر ،برجعلی،

قبله – انارک ،ریکا و بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان دره شهر ،راه

دسترسی دره ارغوان و دهستان میشخاص ،یادمان شهدای قالویزان ،چم سرخ

سمت زرینآباد و راهسازی تجریان – بانخشک و میمه – گوراب انجام شده است.

اعتبار هزینه شده  ۲۸۰میلیارد ریال شامل مسجد جامع آبدانان ،ساختمان امور

هلیالن ،محله رزمندگان ایالم ،شهر بدره ،عباسآباد دره شهر ،محله بانبرز ایالم،
سراب ایوان ،ساختمانهای اداری دشت عباس ،بدره و ساختمان بخشداری

چشمه شیرین و تکمیل  ۴۸۰۰۰مترمربع ساختمان عمومی و دولتی به ارزش
 ۱۵۴۰میلیارد ریال ازجمله برج هنر اسالمی ایالم ،مصلی دهلران ،ساختمان امور

مالیاتی ایالم ،کتابخانه محله بانبرز ،مساجد جامع ایوان -چوار -دره شهر ،مجتمع
فرهنگی دهلران ،پایگاه خدمات اجتماعی ماژین ،میراث فرهنگی سیروان از دیگر

طرحهای افتتاحی و کلنگزنی این مراسم بوده است ».مدیرکل راهوشهرسازی

استان ایالم به افتتاح  ۱۳۰۰واحد مسکن مهر در شهرستانهای ایالم ،دهلران و
آبدانان با اعتبار هزینه شده  ۸۷۰میلیارد ریال ۷۱۴ ،واحد شهر ایالم ۴۱۶ ،واحد
شهر دهلران و  ۱۷۰واحد شهر آبدانان اشاره کرد و افزود« :کلنگزنی  ۹۲۰۰واحد

مسکن طرح اقدام ملی در سطح استان ازجمله برنامههای این مراسم بود».

او رونمایی از طرح آزادراه نجف اشرف (پل زال –موموری–دهلران-مرز

چیالت) ،به طول  ۱۲۶کیلومتر ،با ارزش  ۳۳۰۰۰میلیارد ریال و آغاز عملیات

اجرایی پروژه اتصال ایالم به شبکه ریلی (فاز اول به طول  ۱۷/۵کیلومتر و مبلغ

آگهی تغییرات شرکت تجارت نو آرنده اندیش با مسئولیت محدود به شماره ثبت  327346و شناسه ملی 10103635130
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای سید وحید حسینی به شماره ملی  0070933758با
پرداخت مبلغ  500000000ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به  1000000000ریال افزایش داد- .سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000ریال به مبلغ 10500000000
ریال افزایش یافت .و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد - :سامان
مزینانی به شماره ملی 0073678848دارای  4750000000ریال  -ساسان مزینانی به شماره ملی 0073678831دارای  4750000000ریال سیدوحید حسینی به
شماره ملی 0070933758دارای  1000000000ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()882842

مراسم کلید خورده است .این در حالی است که قاسم سلیمانیدشتکی ،استاندار
پرقدرت پروژههای عمرانی راهسازی و تکمیل تمامی زیرساختهای جادهای در

است باید بیوقفه و با قدرت ادامه یابد ».سلیمانی دشتکی اهمیت اتصال ریلی و
جادهای ایالم را در این موضوع عنوان کرد که این شهرستان دروازه عتبات عالیات

است .او تصریح کرد« :توسعه این زیرساختها منافع کل کشور را تأمین میکند

چراکه در ایام اربعین مرز مهران انتخاب اول زائران کشور برای ورود به عتبات

عالیات است ».او در ادامه به برخی مطالبات استان در این حوزه اشاره کرد و گفت:
«اجرای باند اضطراری (رفتوبرگشت) از پل زائر تا پایانه برکت و احداث تقاطع

غیر همسطح کنارگذر غربی مهران با بزرگراه مهران به مرز یکی از آن پروژههای

مهمی است که میتواند در تردد زوار و روانسازی ترافیک در ایام اربعین حائز

اهمیت باشد ».نماینده عالی دولت در ادامه بر اجرای طرح جامع و توسعه
پایانه مرزی و پایانه برکت تأکید و تصریح کرد« :ایمنسازی و جداسازی خطوط

رفتوبرگشت محور ایالم به مهران نیز از ضروریات است و باید عملیاتی شود».
او ادامه داد« :بزرگراه مهران-دهلران  -اندیمشک و اتصال ایالم به شبکه ریلی

از خواستههای و مطالبات اصلی مردمی است که میتواند نقش حائز اهمیتی
در ساماندهی و تسهیل در انتقال زوار داشته باشد و باید با جدیت دنبال شود».

آگهی تغییرات شرکت تجارت نو آرنده اندیش با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  327346و شناسه ملی 10103635130
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :تعداد مدیران شرکت به  3نفر کاهش یافت.
درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()882843

ریلگذاری در بخشهایی از مسیر که زیرسازی کامل شده است تسریع یابد».

او اعتبار هزینه شده در این مسیر ریلی را  ۲۱۰۰میلیارد تومان اعالم و بیان

کرد« :اعتبار سال جاری این پروژه نیز  ۳۵۰میلیارد تومان تعیین شده است».

خطیبی یادآور شد« :طول طرح راهآهن تهران-همدان-سنندج ۴۲۰ ،کیلومتر

است که مسیر تهران تا همدان به طول  ۲۷۰کیلومتر به بهرهبرداری رسیده است

و همدان تا سنندج نیز به طول  ۱۵۰کیلومتر است و از شهرهای تهران ،رباطکریم،

ساوه ،فامنین ،همدان ،بهار و قروه و دهگالن عبور میکند و به شهرستان سنندج
منتهی میشود».

طرح راهآهن چهارمحال و بختیاری امسال  ۲۵۰۰میلیارد ریال اعتبار مصوب

دارد

مدیرکل را هوشهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند اجرای خط

آهن در استان گفت« :طرح راهآهن این استان در خط مبارکه ـ سفیددشت ـ

شهرکرد در سال جاری دو هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار مصوب دارد».

حسینعلی مقصودی در نشست فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء

(ص) با مدیران چهارمحال و بختیاری تأکید کرد« :از این مبلغ دو هزار و ۴۹۰

میلیارد ریال در  ۳ماهه نخست امسال تخصیص داده شد و قرار است تا پایان

سال جاری عملیات زیرسازی طرح راهآهن استان به پایان برسد اما فراخوان

و انتخاب پیمانکار روسازی هنوز انجام نشده است ».او یادآور شد« :براساس

وعده مسئوالن ملی ،قرار است برای اجرای پروژه راهآهن مبارک ه-سفیددشت-

شهرکرد تا پایان سال جاری  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد».

