
   

 پیاده سازی طرح جامع مدل های حمل ونقلی در کشور 

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی برگزار می شود 

آسمان خلیج فارس خطری ندارد   ا تصال ایستگاه راه  آهن تهران به ایستگاه مترو با تونل زیرزمینی 

دو راهکار پیش روی »صندوق بازنشستگی هما« 

ظهر امروز تفاهم نامه همکاری های مشترک با حضور آدم نژاد معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و سید علی اکرمی فر رئیس مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری  امضاء شد که در مهم ترین مفاد این تفاهمنامه راه  اندازی ستاد ایمنی حمل ونقل جمهوری اسالمی ایران پیش بینی 

شده است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، شهرام آدم نژاد در این مراسم عنوان کرد: بر اساس مذاکرات مستمری که همکاران من با مدیران این مرکز در طول این مدت 
داشته اند، نقاط همکاری مشترکی را در حوزه حمل و نقل شناسایی کردیم تا بتوانیم با کمک هم، به برخی از اهداف کشور در این حوزه دست پیدا کنیم.

وی در ادامه افزود: حوزه حمل و نقل هم به عنوان یک بخش زیربنایی و تأثیرگذار در توسعه کشور یکی از حوزه های فعالیت های این مرکز به شمار 
می رود که به واسطه آن امروز اینجا برای امضای تفاهم نامه میان معاونت حمل ونقل و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری دور هم 

جمع شده ایم.

سه شرکت هواپیمایی امارات با اشاره به اینکه پروازهای این شرکت ها 
به روال طبیعی ادامه دارد، وجود هر گونه خطر در آسمان را رد کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، سه شرکت هواپیمایی امارات 
در واکنش به هشدارهای آمریکا درباره پرواز بر فراز منطقه 
خلیج فارس، تأکید کردند که هیچ تغییری در برنامه های پروازی 
این شرکت ها وجود ندارد و پروازها به روال طبیعی ادامه دارند.

پیشتر سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا با ادعای تنش در خلیج فارس، 
به خلبانانی که در آسمان منطقه پرواز می کنند، هشدار داده بود.

مدیرعامل راه آهن گفت: برای تسهیل تردد مسافران از ایستگاه 
راه آهن تهران به مناطق مختلف پایتخت، تونلی زیرزمینی در دست 
ساخت است، تا با اتصال آن به ایستگاه مترو میدان راه آهن؛ مسافران 
بتوانند به سهولت با مترو، سفرهای درون شهری خود را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، سعید رسولی در بازدید از عملیات بازسازی 
ساختمان شهید کالنتری راه آهن و گفت و گو با مسافران در 
ایستگاه راه  آهن تهران، مسایل و مشکالت مسافران را بررسی کرد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهرانمحمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشور
جامعه جهانی و سازمان بین المللی دریانوردی، تحریم های آمریکا را به رسمیت نمی شناسد و 

اکنون شاهدیم عمده ناوگان تحت پرچم ایران در حال تردد به اکثر نقاط هستند وهمین االن اگر به 
بندررجایی یا امام بروید هیچ کدام از اسکله ها خالی نیستند و تمام اسکله ها در اشغال کشتی هایی 

است که در حال تخلیه یا بارگیری هستند. این فعالیت نشان می دهد 
بنادر ما فعال است و هم ناوگان با تمام قدرت و توان واردات و صادرات 
را انجام می دهد.این سازمان توانست با استفاده از فرصت برجام، بنادر 
را تجهیز کند. یکی از مهم ترین اقدام های سازمان بنادر جذب حداکثر 

خطوط کشتیرانی در بنادر کشور بود. 

امسال دومین سالگرد انتخابات شورای شهر پنجم است که به نوعی رکورد شرکت در انتخابات را 
شکست. در آن سال ۵.۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند که ۳.۵ میلیون آنها پای صندوق 

رأی آمدند.رأی به شورای پنجم نباید یک تهدید بلکه باید یک فرصت استثنایی در نظر گرفته شود که 
عدم استفاده از آن باعث بروز مشکالتی می شود.سخت ترین بخش این بار 
امانت به دوش من و همکارانم است که باید بتوانیم به توقعات مردم پاسخ 

بدهیم هرچند این به معنای بی مسؤولیتی سایر ارگانها نیست. امروز پس از 
گذشت دو سال هنوز شاهد حمایت سران قوا نیستیم در حالی که از مدیریت 

قبلی شهر تهران و شوراهای قبلی بیشتر حمایت می شد.

 هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی هم زمان با ششمین کنفرانس 
پیشرفت های بین المللی  پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن برگزار می شود.

به گزارش تین نیوز این نمایشگاه از 19 تا 22 خردادماه سال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران آخرین دستاوردهای صنعت حمل و نقل ریلی را به 

نمایش خواهد گذاشت.
در این نمایشگاه شرکت های داخلی به همراه شرکت های بین المللی آخرین تکنولوژی ها 

و دستاوردهای خود را  ارائه خواهند کرد.

 رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری مهمترین دغدغه برای ورود به 
حوزه قطارهای برقی را موضوع »تامین مالی« دانست.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی اکرمی فرد در مراسم امضا تفاهم نامه میان وزارت راه و 
شهرسازی و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری عنوان کرد: ما سابقه طوالنی در مرکز 

تحول و پیشرفت در رابطه با موضوعات حمل ونقل داشتیم و این همکاری در همه بخش های 
حمل ونقل نظیر جاده ای، ریلی، هوایی و ... صورت گرفته است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار بعد از ماه مبارک 
رمضان خبر داد و گفت: هزاران میلیارد تومان در نبود نظام لجستیک زیان می دهیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز؛ شهرام آدم نژاد در حاشیه مراسم تفاهم نامه مشترکی که بین 
وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری امضاء شد 
در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مدیریت لجستیک کشور فرادستگاهی است و مجموعه ای 

از دستگاه ها باید در زنجیره تأمین آن حضور  داشته باشند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار 
خودرو با ماده )۴( این طرح با 19۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 2۴۵ 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده )۴( آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی - بنزینی )تمام هیبریدی( تا زمان 

تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل 
خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. 

شماره دویست و بیست و هفتم- نسخه آزمایشی -29 ا ردیبهشت  ماه 1398
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ستاد ایمنی حمل ونقل راه اندازی می شود 

 بلیت قطار بعد از ماه رمضان 22 درصد گران می شود 

مانع بزرگ بر سر راه توسعه قطارهای برقی 

واردات خودروهای هیبریدی آزاد شد؛ قیمت خودرو کاهش می یابد؟ 

هفتهانهم
راهروشناست

ما در کشور دو صندوق بزرگ بازنشستگی داریم که یکی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کل 
کشوری و دیگری در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می کند و بیشتر افراد، کارمندان، 

کارکنان شرکت ها و دستگاه های اجرایی کشور بیمه یکی از این دو صندوق 
هستند و تنها برخی از شرکت ها و سازمان ها مانند فوالد، نفت و هما هستند 

که صندوق بازنشستگی مستقلی را دارند؛ لذا اگر بنا باشد که صندوق 
بازنشستگی هما از این شرکت جدا شود باید دولت با یکی از این دو صندوق 

مذاکره کند و بر اساس آن مذاکرات قراردادی فی مابین بسته شود تا در 
نهایت صندوق بازنشستگی هما به یکی از این دو صندوق ملحق شود.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل  و نقل وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: یکی از دالیل پایین بودن بهره وری در کشور ما سهم پایین ریلی در حمل ونقل است که در نهایت هزینه های کالن حمل ونقل در کشور را باال می برد. فف

قوا همکاری الزم را با شورا ندارند هیچ اسکله ای خالی نیست و صادرات و واردات در جریان است 

هفتهانهم
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