
   

در راستای ارتقای ایمنی در بنادر مسافری، پروژه اطفاء حریق در بندر شهید حقانی و بندر هرمز به 
منظور افزایش ضریب ایمنی این پایانه های پرتردد مسافری دریایی اجرا می شود.ارتقاء توانمندی 
بنادر برای مقابله با حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی یکی از اولویت  های مهم سازمان بنادر 
و دریانوردی است.در همین راستا، ایجاد تاسیسات اعالم و اطفاء حریق از 
جمله مهم ترین نیازهای بنادر مسافری محسوب می شود. به منظور ارتقاء 
سطح ایمنی بنادر مسافری و به منظور پیشگیری از بروز حوادث خسارت 
آفرین در پایانه های دریایی، عملیات اجرایی پروژه اطفاء حریق به صورت 
همزمان در دو بندر شهید حقانی بندرعباس بهار سال جاری کلید خورده است

 قرارداد برقی کردن قطار تهران-مشهد به زودی نهایی می شود 

تشکیل کنسرسیوم برقی سازی راه آهن حومه ای تهران-گرمسار 

 رانندگان بین شهری و بین المللی چه زمانی واکسینه می شوند؟  تشکیل کارگروه ساخت ناوگان برقی ریلی 

 اجرای پروژه اطفاء حریق در بزرگترین پایانه مسافربری دریایی ایران 

169 دستگاه انواع ناوگان ریلی شامل لکوموتیو، واگن باری و واگن مسافری ساخت و بازسازی شده در داخل امروز و با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل راه آهن وارد شبکه ریلی می شود.

به گزارش تین نیوز، این ناوگان شامل 35 دستگاه واگن باری دو محوره حمل کانتینر، 20 دستگاه واگن حمل غالت، 20 دستگاه واگن لبه دار ساخت 
واگن پارس، 5 دستگاه واگن لبه بلند ساخت واگن سازی کوثر و 76 دستگاه و اگن لبه بلند ساخت فوالد درخشان اراک است. جمع ناوگان باری شامل 

156 دستگاه به ارزش 198 میلیارد تومان است که 5 میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد.

همچنین امروز یک دستگاه لکوموتیو باری نوع مپنا 24 وارد شبکه ریلی می شود و 2 دستگاه لکوموتیو سبک و سنگین بازسازی شده، جمعا به 
ارزش 74 میلیارد تومان برای 80 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

همچنین امروز 10 دستگاه واگن خواب در داخل بازسازی و ارتقاء یافته است که 80 میلیارد تومان ارزش دارد و 132 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از 21 مرداد سال گذشته 
کار گروه جهادی برقی سازی خطوط ریلی ایجاد شد 
همچنین کارگروه ناوگان برقی هم تشکیل شده است که 
تولید می شود و در شبکه سیر خواهد کرد.به گزارش تین 
نیوز، سعید رسولی امروز در مراسم ورود 169 دستگاه ناوگان 
ریلی تولید داخل و امضای تفاهم نامه طرح ساخت و تامین 
مالی برقی کردن راه  آهن حومه ای تهران گرمسار اظهار 
داشت: توسعه کریدورهای ترانزیتی و تعامل با کشورهای 
همسایه با وجود حلقه های مفقوده نظیر رشت-آستارا، 

داریوش امانی در بخشی از نامه ای که تیر ماه امسال 
به معاون بهداشت وزارت بهداشت ارسال کرد، نوشت: 
رانندگان حرفه ای اعم از شاغالن بخش کاال و مسافر 
و داخلی ) درون و برون شهری( یا بین المللی، به سبب 
مسئولیت شغلی ارایه خدمات مستمر در زنجیره تامین 
کاالها و خدمات کشور به رغم اجرای سختگیرانه پروتکل 
های بهداشتی، قویا در معرض ابتال به بیماری کرونا قرار 
داشته که نسبت دو برابری رانندگان متوفی بر اثر ابتال 
به کرونا نسبت به جمعیت شاغالن این حرفه در مقایسه 

فروغ فاریابى-کارشناس حمل و نقلجمشید نفر-رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن علیرضا محمدی کرجى ران - مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
 برای حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه دریایی و بندری 
هستیم.موانع خارجی یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه دریایی و بندری است از این رو برای 
پویایی اقتصاد ایران باید بتوانیم در یک تعامل عادالنه با دنیا به تفاهم برسیم و موانع خارجی 
موجود را برای بهبود عملکرد ظرفیت ها دریایی و بندری از پیش رو برداریم. 
افزایش هزینه ها در حوزه دریایی و بندری، تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
را تحت فشار قرار می دهد و در شرایطی نظیر تحریم دولت باید در 
کنار فعاالن اقتصادی قرار گیرد. حوزه دریایی و بندری ظرفیت های 
بالقوه ای دارد که سرمایه گذاران خارجی عالقمند هستند به آن ورود کنند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سومین سال منع ورود ناوگان ریلی خارجی به 
کشور را تجربه می کنیم ، گفت: 8 هزار میلیارد تومان در خط دوم ریلی بافق ـ تربت 
حیدریه سرمایه گذاری خواهد شد.به گزارش تین نیوز،  محمد اسالمی امروز در مراسم 
ورود 169 دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل به شبکه ریلی و امضاء تفاهم نامه طرح 
ساخت و تأمین مالی برقی کردن راه آهن حومه ای تهران ـ گرمسار، اظهار داشت: در 
ابتدا ضرورت دارد به سالروز جنایت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافری ایرباس 
ایرانی که در سال 67 رخ داد، اشاره کنم؛ این ننگ از چهره استکبار جهانی هیچ وقت 

در پی گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و هشدارهای متعدد صادر شده از 
سوی مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، همچنان این رویه ادامه دارد و رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: ایرالین ها بد قولی کردند و قرار بود قیمت ها را به نرخ مصوب 

سابق برگردانند اما اگر این تخلف را ادامه دهند پروازهای آن ها را قطع می کنیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در طی 10 روز گذشته بسیاری از شرکت های هواپیمایی 
اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند و نرخ پروازهای داخلی  خود را بدون داشتن 

مصوبه قانونی از شورای عالی هواپیمایی کشوری افزایش داده اند.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با توجه به اظهار نظرهایی که اخیرا در مخالفت 
با واردات کامیون های دست دوم اروپایی صورت گرفته است، گفت: نتیجه این رفتار 
مسئوالن مرتبط، هر چه بیشتر گرفتار کردن وارد کنندگان و محرومیت رانندگان 
از استفاده از کامیون با کیفیت است.به گزارش تین نیوز، عبداهلل خانعلی در بخش 
نظرهای کاربران این شبکه خبری با بیان این مطلب، افزود:  دستگاه های مرتبط با 
مانع تراشی ها  برای واردات کامیون های دست دوم اروپایی )سه سال کارکرد( به 
فروش هر چه بیشتر و گران تر شدن کامیون های بی کیفیت چینی کمک می کنند.

مدیرعامل مجموعه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه در بحث حمل بدنه و قطعه و 
حوزه واردات از راه آهن استفاده می کنیم، گفت: پارسال تفاهم نامه استفاده از مجموعه 

آپرین راه آهن را منعقد کردیم و امروز آپرین از باراندازهای ویژه ایران خودرو است.

به گزارش تین نیوز، مراسم امضای تفاهم نامه طرح ساخت و تامین مالی برقی کردن 
راه  آهن حومه ای تهران-گرمسار امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه آهن 

و مدیر عامل ایران خودرو در شرکت راه آهن در حال برگزاری است.
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ورود 169 دستگاه انواع ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی کشور 
 ناوگان چینی و محرومیت رانندگان از کامیون های با کیفیت 

پرواز ایرالین های بدقول را قطع می کنیم 

استفاده از راه آهن در حمل بدنه و قطعه خودرو 

وزیر راه و شهرسازی با اعالم ضرورت راه اندازی قطار حومه ای جهت تسهیل و تسریع در ترددها از نهایى شدن قرارداد برقى کردن قطار تهران- مشهد به زودی خبر داد و بر رعایت مصوبات ستاد ملى کرونا در خصوص ودیعه مسکن و اجاره و عدم نقل و انتقال مستاجران تاکید کرد. 

 وقوع حوادث و فروتنی برای تغییر خارجی ها عالقمند به سرمایه گذاری در بنادر ایران هستند 

راه روشن است

هفته ان هم

صبح زنگ تلفنم همراه با نام یک دوست قدیمی روی صفحه گوشی به صدا درآمد.  این 
دوست عزیز سرپرست یک گروه کوهنوردی متشکل از فرهنگیان بازنشسته است که تقریبا 
هر هفته یا 2 هفته یک بار به زیارت یک معبد طبیعی در سرزمین زیبای منطقه  می روند.

زنگ زده بود برای اینکه بداند چگونه یک وسیله نقلیه مطمئن و تایید 
شده تهیه کند. از کجا بداند که مینی بوسی مجاز به ارایه خدمات است 
یا نه و برای تهیه خودروی سفر آینده شان راهنمایی می خواست و 
از این قبیل پرسش ها....مدتی پس از پاسخ به ایشان و اتمام گفتگو 

فکرم مشغول این تماس بود.

هفته انهم
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