
   

بخشی از کار مترو، حوزه ساختمانی است و سال هاست که ظرفیت کشور در بخشهای 
طراحی و اجرا به حدی بوده است که در این زمینه وابستگی به خارج از کشور نداریم. 
بخش تجهیزات هم شامل تجهیزات ثابت و متحرک است. در حوزه تجهیزات ثابت، 
حمایت از شرکت های داخلی و مجموعه های دانش بنیان را 
سال هاست که دنبال می کنیم و خوشبختانه به حد قابل قبولی در 
زمینه تأمین تجهیزات ثابت مترویی از طریق شرکت هایی داخلی 
رسیده ایم و در حدود ۹۰ درصد تأمین کنندگان ما  داخلی هستند.

دالیل رسوب واگن در شبکه ریلی چیست؟ 

 اعالم شرایط جدید پذیرش مسافر از ایران 

آغاز ساخت راه آهن شلمچه-بصره  خبرهای خوش حمل ونقل ایران و عراق 

پروژه یک رام قطار ملی مترو، نمود واقعی حمایت از بومی سازی است 

پس از ۱۲ سال، قطار باری اکو در کریدور ریلی اسالم آباد - تهران - استانبول، راه اندازی و وارد ایران شد.

به گزارش تین نیوز، آن چنان که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده نخستین قطار کریدور ریلی اسالم  آباد - تهران- استانبول، پنجم دی ماه امسال 
از مرز میرجاوه وارد کشورمان شد و پس از انجام عملیات ترانشیپمنت از مرز رازی به مقصد استانبول اعزام می  شود.

همچنین طبق اعالم شرکت راه آهن، طول این کریدور ریلی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که ۱۹۹۰ کیلومتر آن در خاک پاکستان، ۲۶۰۳ 
کیلومتر در خاک ایران و ۱۹۵۰ کیلومتر آن در خاک ترکیه قرار دارد.

زمان سیر قطار در این مسیر ریلی، کمتر از نصف زمان جابجایی حمل کاال در مسیر دریایی برآورد شده است.

رستم قاسمی در گفتگو با رسانه ملی جزئیاتی از سفر خود 
به عراق را که با هدف طرح اتصال راه آهن ۳۲ کیلومتری 
شلمچه-بصره انجام شد، تشریح کرد.عضو کابینه دولت 
سیزدهم گفت: در دیدار با رئیس جمهوری عراق در ارتباط 
با مسائل کلی ارتباطات بین دو کشور و افزایش سطح 
تجاری و حمایت از طرح شلمچه - بصره و نیز موضوع 
حمل و نقل هوایی بین دو کشور که تقریبًا امروز حدود 
یکصد پرواز را از دو طرف داریم مذاکراتی انجام شد. 
مقرر شد تا این میزان پرواز را به زودی دو برابر کرده و 

 مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران از آغاز عملیات 
اجرایی پروژه اتصال ریلی شلمچه-بصره بر اساس نقشه 

راه تفاهم شده بین ایران و عراق خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، سید میعاد صالحی که به منظور امضای 
تفاهم نامه احداث راه آهن شلمچه-بصره و بازدید از 
برخی از پروژه های ریلی به عراق سفر کرده است، در 
گفت وگوی تلفنی با بخش میز اقتصادی خبر سراسری، 

اهمیت و دستاوردهای این تفاهم نامه را تشریح کرد.

علی نصیری-سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانرضا جواهری-مدیر عامل شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا  علی امام-مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
یکی از نیازهای کشور در صنعت حمل و نقل ریلی، احداث خطوط ریلی و تجهیز آن می 
باشد. بر همین اساس شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید. حیطه 
اصلی فعالیت های این شرکت شامل مهندسی، تامین قطعات و و اجرای )EPC( بخش 
الکتریکال و مکانیکال خطوط مترو و و برقی سازی خطوط راه آهن می 
باشد. این شرکت اخیرا به بخش عملیات عمرانی )Civil( پروژه های 
حمل و نقل ریلی نیز ورود کرده است و می تواند به صورت مستقیم 
یا از طریق برون سپاری، نظارت و هدایت، اجرای این بخش از پروژه 

ها را بر عهده گیرد.

انتشار سویه جدید کرونا، شرایط ورود مسافران به کشور های کویت، هندوستان و قطر 
را از مبدا ایران تغییر داد.به گزارش تین نیوز، با تشدید تدابیر ویژه فرودگاهی هم زمان 
با ورود سویه اومیکرون به کشور و کنترل و نظارت ایران بر پرواز های خارجی به منظور 
جلوگیری از شیوع سویه جدید ویروس کرونا در کشور، سایر کشور ها نیز مقررات خود 

برای پذیرش مسافر از ایران را اعالم کردند.
روابط عمومی هواپیمایی هما امروز اعالم کرد: مسافران با ملیت یا اقامت کویت و مسافران 

دارای روادید می توانند با داشتن شرایط جدید به این کشور سفر کنند.

این بار در سه شنبه های ایران خودرویی در راستای اجرای طرح های فروش، دوازدهمین 
طرح پیش فروش یکساله برای هفت محصول این گروه صنعتی از امروز )سه شنبه( به 
مرحله اجرا در آمده است. طبق روال متقاضیان تا پایان روز پنجشنبه/ ۹ دی ماه )به 
مدت سه روز( برای ثبت نام فرصت دارند و قرعه کشی در روز شنبه هفته آتی )۱۱ دی 
ماه( برگزار خواهد شد. یازدهمین طرح پیش فروش گروه صنعتی ایران خودرو در سال 
جاری در اواسط آذر ماه )۱۸ آذرماه( ثبت نام برای شش محصول تارا دستی، دناپالس 
توربوشارژ دستی و اتوماتیک، راناپالس، سورن پالس و ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای اجرا شد. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مهلت ثبت نام در سامانه 
نهضت ملی مسکن روز ۱۵ دی ماه به پایان می رسد و نسبت به ادامه مراحل ثبت نام 

افراد واجد شرایط اطالع رسانی پیامکی انجام خواهد شد.

 محمود محمودزاده درباره اینکه آیا امکان تمدید زمان ثبت نام مسکن ملی برای 
تهرانی ها وجود دارد، افزود: مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن روز ۱۵ دی ماه 
به پایان می رسد و برای تهران نیز اکنون ظرفیت جدیدی مدنظر قرار نگرفته است.

 سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از الکترونیکی سازی فرآیند 
پایش آبراه های تحت حاکمیت ایران تا پایان سال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حسین عباس نژاد در نشست تخصصی معاونان 
امور دریایی، پایش آبراه های تحت حاکمیت را یکی از موضوعات جدی دانست و 
خاطرنشان کرد: الکترونیکی کردن فرایند پایش آبراه های تحت حاکمیت، به صورت 
جدی و با کمک واحد فنی و مهندسی سازمان بنادر در دست اجرا است که امیدوارم تا 

پایان امسال طراحی و اجرایی شود.
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زمان سیر قطار باری اکو؛ کمتر از نصف زمان مسیر دریایی 

مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن ۸ روز دیگر به پایان می رسد 

آغاز ثبت نام طرح پیش فروش یکساله ۷ محصول ایران خودرو 

فرآیند پایش آبراه های تحت حاکمیت ایران الکترونیکی  می شود 

در ماه های اخیر توقف های طوالنی مدت واگن ها خصوصا باری به دلیل نبود لوکوموتیو به بروز نارضایتی های در میان مسافران و خصوصا صاحبان بار منجر شده است. 

شناسایی ۱۰۰۰ برج و ۳۳۰۰۰ ساختمان ناایمن در تهران  شرحی بر پروژه های شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

راه روشن است

هفته ان هم

در تهران از هر گسل که فاصله می گیریم به یک گسل دیگر نزدیک می شویم. ما اگر می گوییم 
گسل شمال تهران و گسل شهر ری نباید تصور کنیم که در مناطق مرکزی تهران گسلی وجود 
ندارد. در این مناطق  احداثات شهری اجازه مطالعه دقیق بر روی پوسته زمین را نداده و ما حدس 
می زنیم که در تمام مناطق تهران گسل های قابل توجهی داشته باشیم. 
خیلی از اساتید نیز معتقدند که ما در پردیسان هم گسل اصلی داریم که البته 
مطالعات آن فعال ناقص است. به همین دلیل نیز باید برای زلزله آماده باشیم. 
بحران ها همگی انسان ساز است. زلزله ۷ ریشتری در جایی مه رخ می دهد، 
اگر مردم آگاه باشند، ساخت و سازها اصولی باشد، زیرساخت ها آماده باشد

هفته انهم
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