
   

 استفاده از ظرفیت  دانشگاه ها برای توسعه فناوری های حمل ونقل هوشمند 

راه آهن ایران؛ آماده انتقال زائران پاکستانی به شهرهای زیارتی 

نیازمند مجوز فوری وزارت »صمت« هستیم  کشف جرائم در حوزه ریلی کشور ۶۴ درصد افزایش یافت 

در خواست اعتبار ویژه از وزرات راه 

 مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ارتقای علوم بنیادین در صنعت حمل ونقل به میزبانی دانشگاه آزاد یادگار امام شهر ری با حضور منوچهر منطقی 
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشرفته ریاست جمهوری و سعیدقاضی مغربی ریاست این دانشگاه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، رئیس دانشگاه یادگار امام با اشاره به حضور منطقی در صنعت خودرو اظهار کرد: این دانشگاه قطب دانشگاه ها در صنعت 
حمل ونقل کشور است.

مغربی ابراز کرد: پتانسیل خوبی در زمینه حمل ونقل در میان کادر دانشگاه وجود دارد که خوشبختانه مسیر خود را به خوبی پیدا کرده است.

وی با پرداختن به این نکته که مسیر دانشگاه به سمت صنعتی شدن تغییر پیدا کرده است، افزود: دانشگاه  آزاد یادگار امام )ره( محلی برای حل مسائل 
حمل ونقل شده که با کارهای علمی اقدام به همراهی با این صنعت کرده است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: در بخش خرید تجهیزات امنیتی تالش می کنیم از حداکثر 
توان داخلی استفاده کنیم اما برای کوتاه مدت و نیاز آتی یکی دو سال 
آینده نیازمند دریافت برخی از مجوزها از وزارت صنعت معدن هستیم 
تا بتوانیم نیازهای فوری خودمان را از این طریق برآورده کنیم.

محمد امیرانی در گفتگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز به موضوع 
نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به این حوزه نگاه بسیار ویژه ای دارند 

فرمانده پلیس راه آهن از افزایش ۶۴ درصدی کشف جرائم 
در حوزه ریلی کشور خبر داد و گفت: رویکرد اصلی ما در 
پلیس راه آهن مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرائم است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، سرهنگ حشمت اهلل ملکی در بازدید 
از شبکه ریلی درجمع مدیران و فرماندهان پلیس راه آهن استان فارس 
اظهارداشت: پلیس راه آهن برای برقراری امنیت و آرامش در خطوط 
ریلی، استفاده از تکنولوژی روز و آشکار را در برنامه خود قرار داده است.

سیاوش امیرمکری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانشهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی رضا فیروز، نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها 
فاز اول از مراحل دوگانه طرح جامع حمل ونقل کشور به اتمام رسیده و هم اکنون نتایج آن قابل 

بهره برداری است.مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور در دو فاز و با زمانبندی دو ساله برنامه ریزی 
شده و فاز اول آن در ۹ ماه با مشارکت هفت دانشگاه معتبر کشور به انجام شده است. فاز اول طرح 

جامع حمل و نقل به ساخت مدل  های پیش بینی تقاضای سفر در شیوه های 
مختلف حمل و نقل اختصاص داشت که مطالعات آن از تابستان ۹۷ آغاز و 
طبق برنامه زمانبندی در انتهای سال ۹۷ به اتمام رسید. با استفاده از این 

مدل می توان هر بخش از شبکه حمل و نقل را به دقت تحلیل و پیش بینی 
کرد.

 ما دارای منافع و وظایف مشترکی همچون ارائه خدمات مطلوب به مسافران و برای برقراری 
پروازهای ایمن هستیم.اگر بین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های 

هواپیمایی همکاری و هماهنگی مناسب به وجود نیاید هر دو طرف به مشکل برخواهند خورد. 
با توجه به شرایط ویژه کشور و فشارهای موجود ما آمادگی خود را 

برای همکاری کامل با ایرالین ها اعالم می کنیم و در این زمینه به 
مدیران محترم فرودگاه ها نیز تاکید کرده ایم.طبق آمار مدیر ایمنی 

شرکت، در این زمینه فرودگاه های ما نسبت به نرم جهانی بسیار 
پایین تر هستند و تنها در چهار فرودگاه با آمار زیاد مواجه هستیم

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت:  برای 
اعزام زائران پاکستانی به شهرهای زیارتی مشهد مقدس و قم آمادگی کامل وجود دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سعید رسولی در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان سیستان و بلوچستان که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزار 
شد، اظهار کرد: اقدام های الزم با پاکستان انجام خواهد شد تا از ظرفیت راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران در منطقه بهترین بهره را در جابه جایی مسافر خارجی ببریم.

شهردار تهران گفت: جهت گیری عمومی شهرداری، شفافیت سیستم درآمدهزینه های مالی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، پیروز حناچی در جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان قرائت 

گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری حاضر شد و با بیان این که جهت گیری عمومی 
شهرداری تهران شفافیت در سیستم های درآمدمالی و هزینه کردهاست، گفت: ما از نظارت شورای 

شهر در این حوزه استقبال و تالش می کنیم در چارچوب برنامه های ابالغی شورای شهر حرکت کنیم 
و اگر پیش از این نیز در همین چارچوب ها حرکت می شد، حاال شاهد بدهی باالی ۵۰ هزار میلیاردی 

نبودیم.

امروزه حمل ونقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی و تأثیر فراوانی که بر فرآیند رشد اقتصادی دارد یکی 
از اجزای مهم اقتصاد ملی در هر کشوری محسوب می شود. حمل ونقل واسط بخش های مختلف 

کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی بوده و کشور را به سمت توسعه پایدار 
سوق می دهد. درحال حاضر به صورت متوسط در دنیا حدود ۵ درصد از سهم قیمت تمام شده کاال، مربوط 

به هزینه های حمل ونقل است به نحوی که در سال ۲۰۰۱ تنها در آسیا ۱۳۰ میلیارد دالر، حجم بازار 
حمل ونقل بوده است.

 دبیر انجمن خودروسازان با تائید کاهش ۴۰ درصدی تولید خودروهای تجاری ایران در مقایسه 
با سال گذشته، گفت: با این اتفاق، کشور ما در جایگاه بیست و یکمین تولیدکننده خودروهای 

تجاری در جهان جای گرفت.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، احمد نعمت بخش به گزارش انجمن جهانی خودروسازان، اشاره 

داشت و افزود: تولیدات خودروهای تجاری در ایران در دوماهه نخست سال به دلیل برخی 
تحریم ها کاهش چشمگیری داشته است.
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تفاهم نامه همکاری ارتقای علوم بنیادین در صنعت حمل ونقل امضا شد 

سایناسیستم، پیشرو در نرم افزارهای حمل ونقلی 

جهت گیری عمومی در شهرداری شفافیت مالی است 

تائید کاهش 40 درصدی تولید خودروهای تجاری 

هفتهانهم
راهروشناست

محور اصلی شهرستان ساوجبالغ نیازمند اعتبار ویژه برای بهسازی است. در خصوص راه های 
مواصالتی به ویژه راه های مواصالتی روستایی در نشستی بحث و تبادل نظر شد.

محور اصلی شهرستان ساوجبالغ نیازمند اعتبار مناسب برای بهسازی است. جاده اصلی شهرستان 
ساوجبالغ فاقد دوربرگردان مناسب است که خطر تصادف را افزایش 

داده و موجب تحمیل هزینه های بیشتر به رانندگانی که از این مسیر عبور 
می کنند، می شود.این موانع که به منظور جلوگیری از تصادفات پیش بینی 

شده اند سبب معضالت محیط زیستی شده و چهره زشتی را از خود در 
منطقه به جای گذاشته است.

کشور ما در حمل و نقل پیشرفته به دنبال افزایش بهره وری است و این مهم در گرو همکاری با دانشگاه ها خواهد بود. 

 ایرالین ها شرکای تجاری ما هستند بهره برداری از فاز اول طرح جامع حمل و نقل کشور 

هفتهانهم
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