
   

کارشکنی ایرالین سعودی؛ بار اعزام حجاج به دوش ایرالین های داخلی افتاد 

حواشی دومین روز از هفتمین نمایشگاه ریلی و صنایع وابسته 

اتصال سنندج به شبکه ریلی کشور تا پایان دولت دوازدهم  هواپیمای ترابری جدید ساخت داخل به بهره برداری می رسد 

60 درصد از تجهیزات مترو بومی سازی شده است 

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل  شرکت راه آهن از حذف تعرفه حق دسترسی واگن های نو خبر داد.
نوراله  بیرانوند در نشست خبری از اجرای سیاست های حمایتی این شرکت جهت جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری های جدید خبر داد و گفت: در 

راستای حمایت از سرمایه گذاران بخش ریلی حق دسترسی واگن  های نوباری، مسافری و حمل خودرو صفر شده است.

وی با بیان این که راه آهن دو شان حاکمیتی و ذی نفع، جزو اصلی از زنجیره حمل ونقل ریلی است؛ در بخش اول شرکت راه آهن به دنبال فراهم سازی 
بستر مناسب برای تعامل بخش خصوصی است.

وی با بیان این که راه آهن روی این موضوع تمرکز دارد که سازنده ها تولیدات با کیفیت ریلی را تولید کرده و شرکت های داخلی آن را خریداری کنند، 
افزود: هم چنین راه آهن نقش راه اندازی یک اکوسیستم را ایفا می کند تا بخش هایی مانند بانک بتواند همکاری مناسبی را با شرکت های خصوصی 

داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه فناور  ی های حوزه فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور 
در غرفه تین نیوز در هفتمین نمایشگاه ریلی و صنایع وابسته 
به تشریح موضوعاتی پیرامون حمل و نقل در وجوه مختلف 

پرداخت.به گزارش خبرنگار تین نیوز، منوچهر منطقیدر پاسخ 
به سوالی درباره زمان نهایی ساخته شدن هواپیما در داخل 

کشور گفت: براساس برنامه اجرایی در آینده کوتاه هواپیمای 
ترابری در داخل کشور آماده بهره برداری خواهد شد.

عباس خطیبی صبح امروز در بازدید از راه آهن همدان- 
سنندج گفت: در راستای اتصال مراکز استان ها به شبکه 
ریلی کشور و  بهره برداری از خط آهن تهران- همدان در 
اردیبهشت ماه سال 96، اتصال استان کردستان به مرکزیت 
شهر سنندج در طرح راه آهن تهران- همدان- سنندج تا 
پایان دولت دوازدهم در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر 
فاز نهایی عملیات تکمیلی  خط آهن تهران- همدان  و 
ایستگاه های نوبران، فامنین و همدان در دست اقدام است

پیروز حناچی ،شهردار تهرانمحمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی علی امام، مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
 احداث و بهره برداری از بندر خمیر باعث افزایش عملکرد معادن منطقه، رونق بخشی به تولید و صادرات 
فرآورده های مواد معدنی و افزایش راندمان تجارت محلی و منطقه ای می شود. این بندر باعث شکوفا 
شدن شهر تاریخی و تاالبی بندر خمیر و ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای 
ساحل نشینان منطقه  خواهد شد. این طرح مهم بندرسازی با مدیریت و راهبری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در دی ماه سال 9۷ با مبلغ اولیه ۳۰۰ میلیارد 
ریال آغاز و پیش بینی می شود طی مدت ۱۸ماه با اعتبار 6۵۰ میلیارد ریال 
به بهره برداری برسد. بندر چندمنظوره خمیر به دلیل همجواری با تاالب بین 
المللی خور خوران کامال منطبق بر مسایل زیست محیطی احداث می شود.

برنامه  ما این است که هر ماه یک قطار به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه کنیم و نقطه بحرانی ما تعداد قطارها 
است.: ۳6 تا 4۰ درصد از این تعداد واگن، داخلی است و تالش می شود میزان تولیدات داخلی افزایش یابد. امروز نیز 
به مناسبت ترخیص ۷۰ واگنی که در گمرک مانده بود، ۳ قطار آماده به ناوگان شبکه شهری پایتخت الحاق می شود.

نقطه بحرانی ما تعداد قطارها است؛ برای افزایش راندمان و رسیدن به ۷ میلیون سفر 
روزانه با مترو درحال حاضر ٢ میلیون سفر روزانه با مترو انجام می شود، باید سرفاصله 
قطارها را کم و تعداد آن ها را بیشتر کنیم؛ این همان هدف اصلی است که در حوزه مترو 
پیگیری می کنیم. در حال حاضر این کارخانه قطار موردنیاز برخی از کالنشهرهای 
دیگر را نیز تامین می کند و بدون شک یکی از مصادیق رونق تولید شمرده می شود.

در دومین روز از هفتمین نمایشگاه ریلی و صنایع وابسته شاهد افزایش استقبال مسئوالن، 
کارشناسان و متخصصان صنعت ریل کشور از این نمایشگاه هستیم.به گزارش خبرنگار 
تین نیوز، در روز افتتاحیه این نمایشگاه وزیر راه وشهرسازی، جمعی از معاونان وی، 
مسئوالنی از وزارت نفت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران و مدیران عامل شرکت ساخت و بهره برداری مترو در نمایشگاه 
حضور داشتند.تاخیر در حضور وزیر راه در مراسم افتتاحیه به دلیل حضور در مجلس 
شورای اسالمی به منظور ارائه پاره ای از توضیحات موجب طوالنی شدن این مراسم شد.

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر از برقراری پروازهای هواپیمایی وارش در فرودگاه بوشهر 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان بوشهر، کمال دهقان منشادی 
ضمن اعالم این خبر افزود: در راستای تکریم و افزایش رضایت مندی مسافران و با پیگیری 
ها و هماهنگی های انجام شده با شرکت هواپیمایی وارش، فعالیت این شرکت هواپیمایی از 

تاریخ ٢۰/۳/9۸ در فرودگاه بوشهر آغاز شد.
مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر افزود: این شرکت با انجام ۱4 پرواز رفت وبرگشت به 

صورت روزانه در مسیر تهران فعالیت خواهد کرد.

 معاون عمرانی استاندار ایالم آخرین وضعیت پروژه چهار خطه کردن مسیر ایالم-مهران 
برای اربعین 9۸ را تشریح کرد. احمد کرمی معاون عمرانی استاندار ایالم اظهار داشت: پروژه 
چهار خطه کردن ایالم- مهران به طول ۸۰ کیلومتر یکی از پروژه های مهمی است که هم 
اکنون پیمانکاران درطول سه قطعه آن مشغول به کار هستند.وی افزود: قطعه اول از مهدی 
آباد تا سه راهی ماربره به طول ۱۱ کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی 6۵ درصد، قطعه دوم از سه 
راهی ماربره تا سه راهی جنداهلل به طول ۱9 کیلومتر و پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، قطعه سوم 

 رئیس شورای شهر تهران از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد در مدت باقیمانده همین 
دولت تأمین قطار مترو تهران به نتیجه برسد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محسن هاشمی، در مراسم بازدید معاون اول رئیس جمهور از 
کارخانه واگن سازی تهران، گفت: حضور جهانگیری در این کارخانه برای ما همراه با خاطرات 
مثبتی است، چرا که این کارخانه استراتژیک و کلیدی در حمل ونقل عمومی شهری را در زمان 

مسئولیت جهانگیری در وزارت صنعت در دولت اصالحات با حمایت ایشان تأسیس کردیم.

شماره دویست و چهلم- نسخه آزمایشی -۲۰ خرداد  ماه 1398
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 حق دسترسی واگن های نو صفر شد 

مسیر ایالم-مهران برای اربعین سال ۹۸ زیر بار ترافیک می رود؟ 

 برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی وارش در فرودگاه بوشهر 

قطارهای مترو در همین دولت تامین شود 

هفتهانهم
راهروشناست

در بخش تجهیزات نیز بیش از 6۰ درصد به بومی سازی دست یافته ایم.علی رغم تحریم های ظالمانه 
بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران؛ با مهندسی معکوس به موفقیت های زیادی در زمینه 

ساختمانی و تجهیزاتی مترو دست یافته ایم و به طور قطع به همت تولید کنندگان داخلی خودکفایی 
کامل در بخش تجهیزات نیز امکان پذیر خواهد بود.تا چند ماه آینده بخش 
شرقی خط هفت، حد فاصل مهدیه تا بسیج به طول هشت و نیم کیلومتر با 

دو  ایستگاه  به بهره   برداری خواهد رسید.در حال   برنامه یزی هستیم تا با 
تزریق نقدینگی بخش شمالی خط شش مترو با شانزده و نیم کیلومتر نیز به 

مدار بهره برداری وارد شود.

علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، به تازگی اعالم کرد است که پروازهای حج امسال توسط هواپیمایی کشورمان انجام می شود. 

برنامه شهرداری برای اضافه کردن هرماه یک قطار به مترو  احداث چهار اسکله و ۷۴۴ متر راه دسترسی از ساحل تا اسکله 

هفتهانهم
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