
از اینکه یک قطعه ایرانی بر روی واگن در حال حرکت نصب شود، می ترسیدیم که خوشبختانه 
این ترس فرو ریخت.از تیرماه به عنوان یک طرح فناورانه در صندوق نوآوری و شکوفایی این 
موضوع پیاده سازی شد و خوشحالم که بیش از ۳۰ شرکت دانش بنیان در ساخت رام داخلی 
قطار مترو مشارکت داشتند.تا پایان سال ۷ واگن این رام قطار تکمیل 
می شود و خوشحالم که از ۲۶ درصد به ۸۵ درصد داخلی سازی رسیده ایم.

با حمایت های شهرداری این روند داخلی سازی ادامه داشته باشد و به این 
طریق بتوانیم برای جوانان کشورمان اشتغالزایی داشته باشیم. این مسئله 
یک اراده کلی می خواهد و این اتفاق بزرگ در حوزه واگن سازی رخ داد.

   

ــافری؛ تنبیهی غیرمنصفانه   توقیف دفترچه کار رانندگان حمل و نقل مس

 خطر نابودی کامل حمل و نقل مسافری جاده ای  

39 فرودگاه کشور با عنوان »شهدا« مزین می شوند  چرا اتصال ریلی انزلی ضروری است؟ 

ترسمان از تولید قطعات مترو ریخت 

اخیرا بخش های بسیاری از صنایع فوالدی کشور مشمول تحریم ها شده اند اما همکاری این صنعت با بخش های حمل ونقل بخصوص بخش 
ریلی، منجربه رونق بخشی به هردوی این صنایع مهم کشور شده است.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران پیش از این، تأکید داشته است که  حمایت از تولید داخل و رونق تولید در حمل ونقل ریلی را 
در اولویت کاری خود قرار داده  است. سعید رسولی در اینباره افزود: امسال شاهد شکوفایی خوبی در حوزه تولیدات داخلی صنایع ریلی خواهیم 

بود.

به گزارش تین نیوز، در همین ارتباط یک کارشناس حوزه حمل ونقل ریلی گفت: راه آهن جمهوری اسالمی ایران اولین شرکتی بود که برای 
خرید ریل با ذوب آهن اصفهان قرارداد منعقد کرد که این قرارداد شامل تولید۴۰ هزار تن ریل بود که بخشی از آن هم اکنون در شبکه ریلی 

مورد استفاده قرار گرفته است.

اخیرا در نامه ای از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به وزیر 
راه و شهرسازی، پیشنهاد اضافه شدن پیشوند »شهدا« به 
۳9 فرودگاه کشور داده شد که مورد موافقت وی قرار گرفت.

این فرودگاه ها شامل ارومیه، اراک، ایرانشهر، بوشهر، پارس 
آباد، خرم آباد، خوی، رامسر، رفسنجان، اردبیل، بندرلنگه، 
ابوموسی، فسا، جهرم، زرقان، آباده، داراب، بم، سهند، 
زابل، زاهدان، زنجان، ساری، سراوان، سبزوار، طبس، 
کالله، گرگان، المرد، نوشهر، همدان، یاسوج، سیرجان، 
جیرفت، بجنورد، شاهرود، سمنان، سنندج و شهرکرد است.

 احمد خشنودی این مطلب در بخش نظرهای کاربران 
این شبکه خبری بیان کرد و افزود: بندر انزلی چه از 
نظر حمل بار )اهم( و چه از نظر جاذبه های توریستی 
)مسافر( بندر مهمی است.وی با بیان این که کافی است 
نقش انزلی در حمل بار در دوران کرونا )فقط از اسفند 
تا فروردین( را در نظر بگیریم، اظهار کرد: از اول اسفند 
تا ۲۴ فروردین ماه؛ ۱۳۴ هزار و 9۱۸ تن کاالی اساسی 
از بندر انزلی به مقصد داخل و خارج استان در قالب 
پنج هزار و 9۵۷سفر دستگاه کامیون حمل شده است 

بهروز آقایی-مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستانسیدمناف هاشمی- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سورنا ستاری- معاون علمی فناوری ریاست جمهوری 
نیاز به کمک دولت جهت تهیه این واگن ها داریم.در حال حاضر بحث انعقاد قرارداد تهیه ۶۳۰ واگن با 
چینی ها مطرح است که البته طی قراردادی با شرکت واگن سازی ملی نیز پروژه ساخت ۱۰۵ دستگاه 
واگن و با شرکت واگن سازی مترو هم تهیه ۱۰۵ واگن را نهایی کرده ایم.تهران به ۱۵۰۰ دستگاه واگن 
نیاز دارد که تأمین این واگن ها قطعًا نیازمند منابع زیاد است که از توان 
شهرداری تأمین این منابع مالی خارج است. با توجه به شرایط کرونا و کمبود 
منابع مالی برای خرید واگن ها نیاز به کمک های دولت داریم.حمایت دولت 
در جهت تهیه واگن از بیکار شدن جوانان جلوگیری می کند و حمل و نقل 
پاک را هم به همراه دارد. در صورتی که ۱۵۰۰ واگن برای پایتخت تأمین شود

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای معتقد است اگر مشکالت مربوط به صنف 
حمل و نقل مسافری جاده ای برطرف نشود، نابودی این صنف در پیش خواهد بود.

به گزارش تین نیوز، عباس صراف این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و با 
اشاره به مسئولیت های وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل و نقل کشور گفت: 
شرایط موجود و بیکاری بی پایان متاثر از ویروس کرونا، صنف مسافربری جاده ای 
و امور معیشتی رانندگان و مالکان ناوگان ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

یی که ممکن  هی ها تا با کو طع  د قا ر خو بر  ، نقل س حمل و  شنا ر یک کا
نست. ا ری د ا ضرو د ر یلی شو نح ر ا ز سو و ز مدت موجب بر ا ر ر د ست د ا

ربران  ین مطلب را در بخش نظرهای کا بیان ا به گزارش تین نیوز، سعید قصا
تین نیوز بیان کرد و افزود: اگر قبل از سانحه، مشکالت کشف و با آنها برخورد 
نجام شود  ا ا ر ر ین کا نحه ا ز بروز سا گر بعد ا نه« و ا م پیش گیرا قدا شود، »ا
قع شود. م اصالحی« صورت گرفته است که معلوم هم نیست موثر وا قدا »ا

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران با انتقاد از تنزل 
دادن بحث مبارزه با کرونا به موضوع طرح ترافیک گفت: لغو طرح ترافیک را 
مفید نمی دانیم و لغو این طرح، مسائل و مشکالت زیادی را به همراه داشته است.

 محمد علیخانی با تاکید بر اینکه نگاهمان به موضوع طرح ترافیک، سالمت محور است و 
نباید برای اینکه حمل و نقل عمومی شلوغ نشود، مکان های دیگر را شلوغ کنیم، افزود: در 
حال حاضر، خیابان های مرکز شهر به دلیل افزایش ترددها و گره های ترافیکی قفل شده اند.

شهردار تهران با اشاره به پیشرفت ساخت یک رام قطار شهری گفت: توسعه متروی تهران 
و ملی شدن آن به طور کامل به بار نشسته است.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، پیروز 
حناچی شهردار تهران در مراسم دستاوردهای طراحی و ساخت داخل در حوزه حمل و 
نقل ریلی با اشاره به اینکه واگن سازی یکی از بزرگترین پروژه هایی است که از طرف 
شهرداری تعقیب می شود، گفت: شرایط تحریم هرچقدر سختی به دنبال داشته و نامیمون 
بوده اما از جهاتی هم می تواند فرصت تلقی شود. وی افزود: با تالش همکارانم و با استفاده 
از بضاعت بخش خصوصی و نهادهای دیگر توانستیم در این پروژه موفق ظاهر شویم.

شماره پانصد و یکم- نسخه آزمایشی -۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 همکاری راه آهن با کارخانجات فوالدی، زیر سایه تحریم صنعت فوالد 

 لغو طرح ترافیک، حرکت اتوبوس ها را با اختالل روبه رو کرده است 

 یک راهکار برای جلوگیری از سوانح ریلی 

ملی سازی متروی تهران به طور کامل به بار نشست 

در حال حاضر شرایط به گونه ای است که حتی اگر سامانه سپهتن )سامانه پایش تردد ناوگان( دچار خطا شود، دفترچه راننده توقیف می شود. 

بندر شهید بهشتی در مسیر تبدیل شدن به عمیق ترین بندر ایران ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 1500 واگن برای پایتخت 

راه روشن است

هفته انهم

 با گام استوار بنادر و دریانوردی در توسعه زیرساخت ها، بندر چابهار در حال تبدیل شدن به عمیق 
ترین بندر ایران است.در راستای اجرای این پروژه، الیروبی ۱۵ میلیون ۸۰۰ هزار متر مکعب از 
رسوبات بستر حوضچه، کانال و پای اسکه ها، به منظور ایجاد عمق مناسب برای پهلوگیری 
کشتی های اقیانوس پیما در دستور کار قرار گرفت.اجرای این طرح عمق 
پای اسکله ها را در مواقع مد کامل به ۱9-  متر و جرز کامل به ۱۷- متر 
افزایش خواهد داد. افزایش توان عملیاتی بندر، ترافیک کاال و مسافر، 
ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی اقشار مختلف در استان و منطقه از 
اهداف اجرای پروژه های بندری در بندر اقیانوسی کشور محسوب می شود.

هفته انهم
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