
   

این شرکت در دو سال اخیر با تشکیل کارگروه »ساخت داخل«، ضمن شناسایی و تایید ۱۲۲ تولید 
کننده داخلی، آن ها را به تامین تجهیزات و تاسیسات شبکه راه آهن ریلی پایتخت ترغیب کرد. بخش 
قابل توجهی از تجهیزات این دو ایستگاه از طریق تولیدات سازنده های داخلی تامین شده است.
با توجه به اهمیت تامین به موقع تجهیزات ویژه شبکه مترو که تا ۶۵ 
درصد هزینه های احداث هر کیلومتر از خطوط را شامل می شود، استفاده 
از توان صنعتگران داخلی و بومی سازی تجهیزات مترو در سال های اخیر 
مورد توجه جدی قرار گرفت. در این راستا با تشکیل کمیته »ساخت 
داخل« و ایجاد سامانه آنالین سازندگان و تامین کنندگان شناسایی شدند

موافقت مجلس با الیحه راه آهن ایران و افغانستان 

بشیری: تهران طرح جامع حمل و نقل ندارد 

ساخت  ترمینال  جدید  فرودگاه امام  با  استفاده  از شرایط کرونایی  پروژه نصب سامانه ILS فرودگاه رشت آماده افتتاح رسمی است 

همکاری ۱۲۲ تولید کننده داخلی با مترو تهران در ساخت تجهیزات 

این روزها خبر انتصاب های جدید از سوی کابینه حسن روحانی زیاد شنیده می شود اما همیشه با تکذیب مواجه بوده ایم. بنابراین گمانه زنی ها 
درباره تغییرات در بخش های مختلف درماه های پایانی دولت روحانی به امری عادی تبدیل شده است. به گونه ای که روز گذشته بعد از خبربرکناری 

رییس کل بانک مرکزی زمزمه هایی از تغییر مدیرعامل جدید هواپیمایی جمهوری اسالمی به گوش می رسد.

به گزارش تین نیوز، شنیده شده انتصاب مدیرعامل جدید هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در دستور کار جلسه این هفته هیئت وزیران قرار دارد 
و هیات دولت درباره گزینه مدیرعاملی حسن قاسمی برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تصمیم گیری می کند.

حسن قاسمی مدیرعامل کنونی هواپیمایی قشم است که پیش تر معاون عملیات هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بود.

مردادماه سال گذشته علیرضا برخور با معرفی وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیئت دولت به عنوان مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
منصوب شده بود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با تأکید بر 
ضرورت ساخت ترمینال جدید این فرودگاه گفت: چون شرایط 
کرونایی ماندگار نیست باید از وضعیت رکود استفاده کنیم.

 محمدمهدی کربالیی اظهار کرد: پیش بینی های حاکی 
از عادی شدن وضعیت صنعت هوانوردی در سال ۲0۲4 
است و گردشگری به قبل از دوران کرونا برمی گردد. وی 
ادامه داد: اما معتقدم اقتصاد دنیا نمی تواند خیلی صبر 
کند و زودتر فعال می شود. باید از شرایط رکود استفاده 
کنیم. فاصله ما با دنیا در بحث فرودگاهی زیاد  است.

مدیرکل فرودگاه رشت از پایان عملیات اجرایی و نیز 
انجام فالیت چک نصب سامانه کمک ناوبری ILS این 

فرودگاه خبر داد.

سید محسن میرحسینی گفت: با توجه به اینکه سیستم 
ILS موجود در فرودگاه رشت از سال ۱۳۸0 فعال و با 
گذشت زمان مستهلک شده بود، نصب ILS جدید و 
پیشرفته فرودگاه را از شش ماه پیش آغاز کردیم که با 

انجام وارسی پروازی اکنون آماده افتتاح رسمی است.

عباس خطیبی-معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورمقصود اسعدی سامانی- دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی علی امام-مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
 ممنوعیت فروش تور و پکیج سفر به ترکیه برداشته نشده است اما معموال مسافرانی که اقدام 
به خرید بلیت هواپیما از یک آژانس مسافرتی می کنند درخواست رزرو هتل هم از آنها دارند. 
بنابراین ممکن است آژانس ها عالوه بر فروش بلیت خدماتی مانند ترانسفر فرودگاهی، رزرو 
هتل و ...  را به آنها ارایه دهند.البته موضوع مهم این است که بلیت 
فروشی و ارایه خدمات سفر در قالب پکیج به صورت جمعی انجام 
نمی شود و فروش بلیت به صورت انفرادی است. این ممنوعیت از سوی 
ایران اعمال شده و ترکیه از ایران چنین درخواستی نداشته است اتفاقا 
ترکیه به دنبال احیای صنعت گردشگری کشور و افزایش درآمدها است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی با بیان این که طرح جامع حمل و نقل 
استان برای پایتخت وجود ندارد، گفت که در حال حاضر ۸ درصد شبکه معابر این استان 

در شرایط بحرانی هستند و در آینده با ۵۹ درصد مشکل مواجه می شوند.
 فرهاد بشیری در جلسه علنی صبح امروز )دوشنبه( مجلس شورای اسالمی و در جریان طرح 
سوال خود از وزیر راه و شهرسازی درباره ی علت عدم تداوم اجرای پروژه ملی کمربندی 
جنوبی پاکدشت در جاده امام رضا )ع( اظهار کرد: در حوزه راه  ۵0 تن از نمایندگان از وزیر 

سوال دارند که در دستور کار قرار دارد.

بی توجهی به ظرفیت تولید ساالنه ۲000 دستگاه واگن در کشور و تکیه بر واردات واگن، 
دلیل استقبال خارجی ها در فروش واگن به کشور ما، ارتقای ظرفیت واگن سازها در 
دوران تحریم با کاهش واردات واگن و طرح اولویت  های ریلی برای دولت بعد، از مواردی 

بود که در گفت  وگوی فارس با دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی مطرح شد.
 حمل و نقل ریلی به عنوان اولویت دارترین روش حمل و نقلی در دنیا مطرح است و اغلب 
کشورها دنیا برای توسعه این مدل حمل و نقلی حمایت های گوناگون به روش  های 

مختلف دارند.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، از موج چهارم کرونا به عنوان 
بزرگ ترین و طوالنی ترین موج بیماری کووید ۱۹ در کشور نام برد.

به گزارش تین نیوز، نادر توکلی، با عنوان این مطلب که هنوز در موج چهارم کرونا به 
سر می بریم، به مهر، گفت: اینکه وارد موج پنجم کرونا می شویم یا خیر، به عملکرد 
سینوسی ویروس بستگی دارد و همچنین رفتار مردم در قبال رعایت پروتکل های 

بهداشتی  که مشخص می کند وارد موج پنجم بیماری خواهیم شد یا خیر.

شهردار تهران از تحمیل هزینه ماهانه ۱00 میلیارد تومان در بخش حمل و نقل شهرداری 
تهران با شیوع کرونا ویروس خبر داد.

پیروز حناچی در نشست خبری امروز دوشنبه که با حضور معاونین خدمات شهری و 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد، گفت: معاونت خدمات شهری 
و معاونت اجتماعی شهرداری تهران دو حوزه گسترده شهرداری محسوب می شود. 
بسیاری از بوستان هایی که در این دوره مدیریت شهری احداث شده است برج باغ هایی 

بودند که قرار بود برای آنها پروانه صادر شود اما با تدبیر به بوستان ها تبدیل شدند.

شماره ششصد و هشتاد و سوم- نسخه آزمایشی -۱۰ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین
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مدیریت ایران ایر تغییر می کند؟ 
همکاری ۱۲۲ تولید کننده داخلی با مترو تهران در ساخت تجهیزات 

چرا خارجی ها راحت به ما واگن می فروختند 

تحمیل هزینه ۱۰۰میلیاردی کرونا در بخش حمل و نقل 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن را به تصویب رساندند. 

وام صندوق توسعه برای ساخت خط آهن چابهار-زاهدان احتماال کافی است فروش تور ترکیه همچنان ممنوع است 

راه روشن است

هفته ان هم

 پیش بینی ما این است که ۳00 میلیون یوروی صندوق توسعه ملی احتماال برای تکمیل خط 
آهن چابهار-زاهدان کافی باشد.با توجه به منابعی که برای این مسیر در اختیار ما گذاشته شد 
و روند پول دهی که تأمین شده، سیاست گذاری و هدف گذاری کردیم.در حال حاضر روی راه 
آهن زاهدان به خاش بیشتر متمرکز شده ایم؛ این فاصله ۱۵0 کیلومتر را 
برای فاز اول بهره برداری پروژه برنامه ریزی کرده و انرژی زیادی را روی این 
قطعه گذاشته ایم. پیشرفت طرح در کالن پروژه، ۵۲ درصد است پیشرفت 
بخش زیرسازی نیز ۶۸ درصد است در فاصله زاهدان-خاش، زیرسازی 
به طور کامل به اتمام رسیده و مشغول عملیات ریل گذاری هستیم

هفته انهم
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