
   

کارشکنی سعودی ها: »هما« حق استفاده از هواپیمای سایر ایرالین ها در پروازهای حج را ندارد 

میزگرد تخصصی »تولید داخل در صنعت حمل ونقل ریلی« برگزار شد 

همکاری های علمی و تحقیقاتی حوزه حمل و نقل توسعه می یابد   جزئیات افزایش 22درصدی قیمت بلیط قطار

 برنامه ریزی برای تبدیل سه شهر مازندران به منطقه آزاد تجاری 

وزیر صنعت، معدن و تجارت دربازدید از هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی ضمن اعالم خهبر خودکفایی در ساخت واگن، از حمایت دولت از شرکت های دانش بنیان 
خبر داد.

به گزارش تین نیوز رضا رحمانی گفت: تولید داخل و دولت از شرکت های تولیدکننده و دانش بینان حمایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: برای تحقق شعار رونق تولید، وزارت صنعت، معدن تجارت، سامانه »نیاز« و سامانه »محصوالت دانش بنیان« را ایجاد کرده تا از تولیدکنندگان داخلی 
حمایت کند.

رحمانی با بیان این که توانمندی های بخش ریلی نشان می دهد که در این صنعت، به خصوص حوزه دانش بنیان صنایع ریلی و بخش تولید داخل پیشرفت محسوسی 
داشته ایم، گفت: وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن، به خوبی کارها را در بخش ریلی به پیش می برند.

 تفاهم نامه همکاری میان شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی و منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های 

فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری امضا شد. تفاهم نامه همکاری میان معاونت حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی و ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی امضاء شد.

به گزارش خبرنگار تین  نیوز، میرحسن موسوی در این 
ه آهن جمهوری اسالمی در  ر را نشست با اشاره به شعا
سال های گذشته، اظهار کرد: ارتقا کمی و کیفی در بخش 
مسافری به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت در این شرکت 
تعریف شد که خوشبختانه به این مهم دست پیدا کردیم.
 5 وی با اعالم این که قیمت بلیت قطارهای مسافری 
ستاره به صورت آزاد محاسبه می شود، از راه اندازی قطار 
تهران-آنکارا از 4 تیرماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: 

غالمرضا کریم آقایی ، مدیر کل فرودگاه استان گیالنمحمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقلی رجا سیاوش رضوانی، مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد 
به طور عمومی، شرکت ها و فعاالن حوزه شناخت دقیق و کاملی از همدیگر ندارند و فضاهای 
نمایشگاهی فرصتی برای ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای علمی، صنعتی و تجاری است. 
در حال حاضر تقاضاهایی در صنعت ریلی وجود دارد که حوزه دانشگاه امکان پاسخگویی به آن 
را دارد اما به دلیل عدم ابزار آنها، حوزه آکادمیک اطالعی از آن ندارد و 
بر روی آن کار نمی کند، این نمایشگاه ها فرصتی هستند تا پیوند بین 
علم و صنعت برقرارشود و شناخت کامل تری در این بین صورت بگیرد. 
در این نمایشگاه شرکت های جدیدی در حوزه های مختلف از جمله بازرسی، 
خدمات و کترینگ تهیه غذا حضور داشتند که در نوع خود مناسب و خوب بودند.

 این طرحها شامل نصب دستگاه جدید) با اعتبار 20 میلیارد ریال(، بهره برداری از ساختمان 
مانیتورینگ دوربین های مدار بسته )با اعتبار 20 میلیارد ریال( و نصب دو دستگاه دیزل 
ژنراتور) با اعتبار 15 میلیارد ریال( است که 25 خرداد توسط حسین اسفندیاری، عضو هیات 
مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران به بهره برداری می رسد.این طرح ها بخشی از پروژه های 
زیرساختی آماده افتتاح فرودگاه به ارزش کلی 230 میلیارد ریال است 
که در دو سال گذشته اجرا شده اند. از جمله سایر طرح های آماده افتتاح 
فرودگاه گیالن می توان به سیستم روشنایی تقرب دقیق اشاره کرد.

میزگرد تخصصی گروه مپنا با موضوع »تولید داخل در صنعت حمل ونقل ریلی« برگزار شد.

به گزارش تین نیوز، در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی میزگرد تخصصی با 
موضوع »تولید داخل در صنعت حمل ونقل ریلی« با حضور سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی 

و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی، ذاکری ریس دانشگاه صنعت، علی آبادی مدیرعامل گروه 
صنعتی مپنا و خدایی مدیر گروه ریلی مپنا  برگزار شد.

 اصال برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه ای داشته، مهم نیست. غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه حرف های نشست خبری روز گذشته اش را با موضوع داغ این روزهای 

شبکه های اجتماعی شروع کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، او با اشاره به اینکه »در حال حاضر که هوا گرم است مومنین 

احساس نگرانی می کنند که برخی هموطنان شؤونات اسالمی را رعایت نکنند«، گفت: »ما در این روزها 
یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یکی از شهروندان مان شاهد بودیم که احساس 

مسوولیت کرد و دیدیم که این اقدام چقدر اثربخش بود .

بنابر فرآیند بررسی موضوعات در »شورای تخصصی حمل ونقل« مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، موضوعات تخصصی ابتدا در کمیته های مربوطه موردبحث و بررسی متخصصین قرار می گیرد.

 سپس خروجی این جلسات، جهت تصویب در شورای تخصصی مطرح می شود، این شورا تنها 
مرجع بحث و بررسی حمل ونقل درون شهری و برون شهری در کشور است که در معاونت 
پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است.

بر اساس تفاهم نامه شرکت مترو و شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران، دو ایستگاه مترو، برای 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران طراحی و راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مصطفی بروجردی مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی شرکت راه آهن 
تهران و حومه در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی گفت: با تالش شرکت مترو، شهرداری، 

شورای شهر و شرکت نمایشگاه های تهران به زودی تفاهم نامه اتصال نمایشگاه بین المللی تهران بین 
شرکت مترو و  شرکت نمایشگاه تهران منعقد خواهد شد.
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در واگن سازی به خودکفایی رسیدیم/حمایت از شرکت های دانش بنیان 

برگزاری هشتمین جلسه کمیته فرابخشی حمل ونقل درون و برون شهری 

موضع سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام جنجالی یک راننده اسنپ 

مترو تا 3 سال دیگر به نمایشگاه تهران می رسد 

هفتهانهم
راهروشناست

در حال حاضر می توان از منطقه ویژه امیرآباد که حدود 50 تا 60 درصد قوانین منطقه آزاد در آن اجرا 
می شود، به عنوان یکی از موفق ترین بنادری که قوانین منطقه ویژه در آن عملیاتی است نام برد.

از این مبلغ حدود 70 درصدی سرمایه گذاری صنعتی است.
با منطقه آزاد شدن بندر امیرآباد یکسری امکانات و اتفاق ها مانند فعال 

شدن بانک های خارجی، بازار خرده فروشی و ... می تواند در اینجا نیز انجام 
شود اما در همین شرایط نیز این بندر از لحاظ صنعتی عملکرد بسیار خوبی 

دارد. در حال حاضر بندر امیرآباد در قسمت صنعتی تکلیف خودش را بهتر از 
هر منطقه آزاد دیگری انجام می دهد.

طرف سعودی حتی برای استفاده از ظرفیت سایر ایرالین های داخلی برای عملیات پروازهای حج نیز مخالفت کرده و تأکید داشته است که تنها هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران آن هم با هواپیماهای تحت مالکیت خودش می تواند پروازهای حج را انجام دهد. 

 افتتاح سه طرح فرودگاهی به ارزش 55 میلیاردریال در فرودگاه های گیالن نمایشگاه ریلی موجب تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه شد 

هفتهانهم
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