
   

امضای سه قرارداد در راستای تولید ناوگان ریلی 

 اطالعات تازه از صنعت هوانوردی ایران

هدفمندسازی سوبسیدها به افزایش ایمنی حمل و نقل می انجامد  برقراری پروازهای جدید در مسیر تهران- سبزوار 

 معاینه فنی خودرو های نظامی ها، همچنان بالتکلیف 

 وزیر راه و شهرسازی در مراسم  افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات عنوان کرد: در سال های پس از 
انقالب به عناوین مختلف از توسعه ریلی غفلت شد اما در دو دولت اخیر توسعه حمل ونقل ریلی و نرخ بهره برداری رو به رشد است و اطمینان دارم 

سرعت حرکت توسعه زیرساخت ها را حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی با تأکید بر این که بهره مندی مردم، تقویت ترانزیت و اتصال ریلی به مراکز بار در برنامه توسعه ریلی استان ها 
دیده شده و محقق خواهد شد، عنوان کرد: گسترش ترانزیت ریلی مورد تائید و تأکید مقامات کشوری و مجلس است.

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه متنوع سازی سرفصل های منابع از برنامه هاست، تصریح کرد: دوران محرومیت و رکود صنایع ریلی طوالنی بود که 
باید با گسترش صنایع داخلی با دید حمایت از تولید داخلی و رقابت در بازارهای خارجی توسعه ریلی را به دست بیاوریم.

 از پنجم تیر پروازهای جدید توسط شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی در مسیر سبزوار- تهران برقرار می شود.
علی اصغر روشن بین، رئیس فرودگاه سبزوار در رابطه با مطلب 
فوق عنوان کرد: پروازهای جدید روزهای شنبه و چهارشنبه 
با هواپیمای 72 با شماره پروازهای 3380 )خروج از تهران( و 
3381 )خروج از سبزوار( انجام می شود. روشن بین افزود: هواپیما 
روز شنبه هر هفته ساعت 11:20 تهران را ترک می کند و 13:10 
وارد سبزوار می شود، ساعت 13:45 نیز از سبزوار حرکت می کند

دبیرانجمن ریلی در پنل تخصصی هفتمین نمایشگاه 
بین المللی ریلی تاکید کرد که با هدفمندسازی یارانه ها 
می توان امنیت بخش حمل و نقل کشور را افزایش داد.

به گزارش تین نیوز مهرداد تقی زاده با اشاره به به ترسیم نقشه 
ایمنی راه ها در دو سال گذشته، گفت: در حالی که یارانه های 
سوخت در بخش جاده ای از توان رقابت حمل و نقل ریلی 
کاسته است، می توان با هدفمندسازی یارانه های بخش 
حمل و نقل توسعه و ایمنی را در این بخش افزایش داد.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستانجبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت  سید نواب حسینی منش،  رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران
تمامی دانشگاهیان کشور آمادگی همکاری با راه آهن برای شناسایی چالش ها و مشکالت پیش روی 

آن ها را دارند. در حوزه حمل ونقل ریلی طی چند سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی  رخ داد و امیدواریم 
آثار آن را در آینده نزدیک ببینیم.افزایش طول شبکه راه آهن و تحت پوشش قرار دادن اکثر مراکز 
استانها، گام بسیار مهمی در این حوزه به شمار می رود. باید در جهت 

ارتقای بهره وری و افزایش سهم راه آهن از حمل بار و مسافر باشد و شرکت 
راه آهن باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. دبیر این کنفرانس 
در آن دوره، راه اندازی حمل و نقل ایده درب تا درب را مطرح کرد و ما در آن 

دوره تصور نمی کردیم که این طرح دست پیدا کنیم.

از زمان سفر آقای ظریف به بندر چابهار رسمًا مواد معدنی از جمله سنگ های تزیینی در فرآیند انتقال است.
فقط در مورد ترانزیت کاال از کشور مبدأ به افغانستان از طریق چابهار از زمان افتتاح بندر تا به امروز 9 
کشتی اختصاصًا از هند به مقصد افغانستان وارد  بندر چابهار شده و بارها به افغانستان انتقال یافته است.
نتقال  کنون چندین کاال ا نستان هم تا فغا تی ا ا در ر مورد کاالی صا د
. د ه بو د ر سفر کر بها یر به بندر چا ز ه شده و هفته گذشته نیز و د ا د

از زمان سفر آقای ظریف رسماً مواد معدنی از جمله سنگ های تزیینی در فرآیند انتقال 
است. ما همه تسهیالت و قابلیت های که برای تجار ایرانی در نظر گرفته شده برای تجار 
افغان هم است به اعتقاد ما افغان ها می توانند به خوبی از این تسهیالت استفاده کنند

بر اساس آماری که سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرده است در سال 2018 حدود 
33 میلیون مسافر از طریق هواپیماهای تجاری جابه جا شده اند.به گزارش خبرنگار تین 

نیوز، در راستای ارقامی که در قالب پیش نویس طرح جامع ایمنی هوانوردی منتشر شده، 
در سال 2018، روزانه هزار و 200 پرواز از فضای کشور عبور کرده اند و تعداد پروازهای 

خروجی فرودگاه های کشور 245 هزار پرواز بوده است.
این آمار در بخش فرودگاهی نشانگر آن است که 9 فرودگاه بین المللی در کشور، 31 

فرودگاه ثانویه، 29 فرودگاه محلی در کشور وجود دارد.

عضو انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی، گفت: حمل و نقل ریلی یک ششم حمل و نقل 
جاده ای مصرف سوخت دارد که در عین اینکه امکان انتقال بارهای حجیم از طریق ریلی 

وجود دارد سبب کاهش آسیب به زیرساخت های جاده ای نیز می شود.به گزارش خبرنگار تین 
نیوز، فرهنگ طلوعی که مسئولیت شرکت حمل و نقل ریلی را نیز بر عهده دارد در حاشیه 

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:  در سال 
گذشته نزدیک به 93 درصد ظرفیت قطارهای مسافری 5 ستاره این شرکت اشغال شده بود 

که رقم کاماًل مناسب و بهره ور محسوب می شود.

بندرامیرآباد از آغاز سال جاری تا کنون با ثبت یک میلیون و 12 هزار و 635 تن کاال، رکورد 
دیگری را در تخلیه و بارگیری ثبت کرده است.سیاوش رضوانی؛ مدیر بنادرودریانوردی 

میرآباد گفت: میزان تخلیه و بارگیری کاال در بندرامیرآباد در سال جاری از مرز یک میلیون  ا
تن گذشت.وی با بیان اینکه در همین مدت میزان تخلیه کاال 800 هزار و 136 تن و میزان 

بارگیری 212 هزار و 499 تن بوده است، افزود: جو، ذرت، روغن و مصالح ساختمانی از 
عمده کاالهای است که در بندرامیرآباد تخلیه و بارگیری شده است.

 از هر سه تاکسی موجود در تهران یکی فرسوده است و باید تعویض شود، این در حالی است که 
متولی اصلی تاکسی ها هنوز نتوانسته خود را با تحوالت عصر ارتباطات به روز کند و از تاکسی های 

ینترنتی عقب افتاده است. ا
با این حال متولی اصلی تاکسیرانی سعی دارد انحصار خود در داشتن مجوز را حفظ کند و 

تاکسی های اینترنتی سعی دارند با انحصار تعیین بهای سفر و تحمیل آن به راننده ها عرصه رقابت 
در حمل و نقل درون شهری را داغ نگه دارند.
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نیازمند تحول فکری و کارکردی در حوزه ریلی هستیم 

 تخلیه و بارگیری کاال از مرز یک میلیون تن در بندرامیرآباد 

 افزایش بلیط قطار مشمول قطارهای پنج ستاره نمی شود 

گرفتاری رانندگان در انحصار تاکسیرانی و شرکت های اینترنتی 

هفتهانهم
راهروشناست

برای معاینه فنی دار کردن خودروهای نظامی با توجه بحث امنیتی بودن آن ها به نتیجه ای نرسیدیم و 
بنا شده تا پلیس راهور و ناجا در این باره هرچه سریعتر تصمیم گیری کنند.

با توجه به بخشنامه  استاندار سابق تهران مبنی بر اینکه دستگاه ها موظف اند از پرداخت صورت 
وضعیت پیمانکاران و حتی خودروهای استیجاری که معاینه فنی ندارند، 

جلوگیری کنند، در بسیاری از ادارات و وزارت خانه ها این قانون اجرایی شد.
 ما هم در شهرداری تهران پیگیر هستیم که خودروهای سواری حتما معاینه 
فنی برتر و خودروهای خدمات شهری مثل اتوبوس های دیزل برگه معاینه 

فنی داشته باشند.

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات هم زمان با ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت اخیر در مهندسی راه آهن افتتاح شد که همزمان ۳ تفاهم نامه و قرارداد تأمین منابع مالی و تولید ناوگان حمل ونقل ریلی کشور به امضا رسید. 

فرآیند انتقال مواد معدنی از بندر چابهار در حال انجام است   عزم راه آهن برای توسعه حمل ونقل ریلی 

هفتهانهم
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