
   

 روایت تازه از سانحه بوئینگ 707 در پایگاه »فتح« /چرا هواپیما به فرودگاه پیام رفت؟ 

قطعه مرکزی سوزن ساخت داخل رونمایی شد 

رونمایی از لکوموتیو باری ۲۴ مپ توسط »مپنا«  تالش برای افزایش پروازهای تهران و شیراز 

 ساخت ابر ترمینال هوایی ایران شهر در دستور کار شهر فرودگاهی امام 

 وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از نشریه تخصصی قطار از رسانه ها و مطبوعات درخواست کرد تا آینه حمایت از تولید داخل شوند.

به گزارش تین نیوز محمد اسالمی در مراسم رونمایی از اولین شماره نشریه »قطار« که باهمراهی سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی، سید حسن 
موسوی نژاد رئیس شورای سیاست گذاری نشریه قطار و مسعود ذهبیون مدیر مسئول این نشریه و موسسه تین  انجام شد؛ از رسانه ها خواست تا در 

انتشار اخبار خود بیش از گذشته از تولید داخلی حمایت کنند.

موسوی نژاد رئیس شورای سیاست گذاری نشریه قطار نیز در این مراسم  عنوان کرد: دیگر بر کسی پوشیده نیست که حضور بین المللی در عرصه های 
مختلف در دنیای امروز که بر محور ارتباطات می چرخد. همه صنایع چه در کشورهای جهان اول و چه در کشورهای توسعه یافته در تالش هستند تا با 

بروز و ظهور بین المللی بازارهای موجود خود را توسعه داده و در پی بازارافزایی بربیایند.

مدیرعامل هواپیمایی سالم ایر با اشاره به آغاز پروازهای این 
شرکت به مشهد بعد از پایان تابستان گفت: برای برقراری 
پرواز به اصفهان، کیش و بندرعباس برنامه ریزی کرده ایم.

 کاپیتان محمد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی سالم ایر عمان 
در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
با اشاره به افتتاح پرواز مسقط-تهران این شرکت هواپیمایی 
در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( گفت: بازار ایران برای ما 
بسیار مهم است، چراکه روابط ایران و عمان بسیار خوب است

 بخش ریلی گروه »مپنا« امروز در مراسمی با حضور 
24و  ز لکوموتیو باری  مپ وزیر راه و شهرسازی ا
ه  یشگا تولید قطعه مرکزی سوزن در هفتمین نما
. هد کرد لمللی حمل ونقل ریلی رونمایی خوا بین ا

مدیرعامل بخش ریلی مپنا در گفت وگو با خبرنگار تین  
نیوز در خصوص لوکوموتیو ملی 24 مپ گفت: ظرف ۷ ماه 
گذشته، ۶ عدد از این لوکوموتیوها به شبکه ریلی وارد شده اند.

محسنپورسیدآقایی،معاونحملونقلوترافیکشهرداریتهرانسعیدرسولی،مدیرعاملشرکتراهآهن محمدرضاکریمیان،عضوهیاتمدیرهشرکتشهرفرودگاهیامامخمینی
طبق قراردادی که امروز بین این دو شرکت به امضا رسید قرار است ۱۰ دستگاه لکوموتیو 
باری در مدت ۱۵ ماه در شرکت واگن سازی پارس اراک برای شرکت البرز نیرو ساخته شود.

 ارزش این قرارداد حدود ۱2 میلیون یورو برآورد شده است و در شرایط فعلی 
با اجرای این قرارداد، از خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری می شود.
در راستای توسعه حمل ونقل ریلی کشور و به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون 
بودجه سال جاری 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای شرکت راه آهن 
تخصیص یافته که مرحله نخست آن در اختیار راه آهن قرار گرفته است.

آلودگی هوا و ترافیک فزاینده و لجام گسیخته مدت هاست که جزو دغدغه های اصلی شهروندان و مدیریت 
شهری پایتخت به شمار می رود و ما توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه مترو را تنها راهکار برون رفت از این 
بحران می دانیم، در حال حاضر روزانه حدود دو میلیون و پانصد هزار سفر با متروی تهران و حومه انجام 
می شود که این میزان باید براساس چشم انداز حمل ونقل و ترافیک شهر تهران 
تا سال ۱4۰4 به رقم هفت میلیون سفر در روز برسد که برای نیل به این هدف 
نیز باید حداکثر توان موجود در زیرساخت ها را فعال کنیم. در حال حاضر شرکت 
واگن سازی متروی تهران ظرفیت تولید ساالنه 2۰۰ واگن را دارد، معتقدم زمانی 
که چنین ظرفیت هایی در کشور وجود دارد، باید از آن ها بیشترین بهره را ببریم.

با حضور وزیر راه و شهرسازی از لکوموتیو باری24 وقطعه مرکزی سوزن ساخت داخل 
رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران  سوزن ریلی ساخت شرکت داخلی رونمایی شد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در مراسم 
رونمایی از  این دستاورد داخلی گفت:  ما باور داریم که می توانیم نیاز های خود را تامین 

کنیم.

معاون ناوگان شرکت راه آهن از بازسازی بیش از 2۰۰ واگن مسافری از محل بسته های 
تشویقی سرمایه گذاری  در سال جاری خبر داد.

به گزارش تین نیوز،  محمدهادی ضیایی مهر در سومین روز از هفتمین نمایشگاه 
بین المللی حمل ونقل ریلی ، تجهیزات و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس 

برنامه ریزی های شرکت راه آهن قرار است تا پایان سال جاری ۱9 دستگاه لکوموتیو در 
شرکت مپنا و 3۵ دستگاه لکوموتیو دیگر پس از بازسازی وارد ناوگان ریلی کشور شود.

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح رسمی ترمینال گالری سالم در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش  تین نیوز به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام، محمد اسالمی 
با اشاره به وجود استعدادها و توانمندی های داخلی در عرصه های گوناگون علم، فناوری 
و سازندگی گفت: ترمینال گالری سالم یکی از نمادهای مهم خودباوری در کشور است 
چراکه این ترمینال به دست متخصصان داخلی طراحی، احداث و تجهیز شده است.

یک مقام مسئول با اشاره به هزینه باالی تعمیر و نگهداری آزاد راه ها گفت: واگذاری آزاد راه ها به 
بخش خصوصی با توجه به هزینه باالی تعمیر و نگهداری آن ها فعال به تعویق افتاده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، عبدالهاشم حسن نیا در خصوص علت عدم واگذاری آزاده 
راه ها به بخش خصوصی بیان کرد: قیمت تمام شده نگهداری و تعمیر آزادراه با شاخص هایی که 

قبل از توقف فرآیند واگذاری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی شده بود، در پی 
تورم های اخیر افزایش شدیدی داشته که موجب به تعویق افتادن این امر شده است.

شماره دویست و چهل و یکم- نسخه آزمایشی -۲1 خرداد  ماه 1398
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 رونمایی نشریه قطار با حضور محمد اسالمی وزیر راه شهرسازی

برنامه ریزی برای اعزام و پذیرش ٥0 میلیون مسافر در فرودگاه امام 

 بازسازی بیش از 200 واگن مسافری با بسته های تشویقی سرمایه گذاری 

واگذاری آزادراه ها به بخش خصوصی به تعویق افتاد 

هفتهانهم
راهروشناست

با انجام موفق آزمون های عملیاتی،  آماده بهره برداری از پروژه ترمینال گالری سالم در آینده نزدیک 
هستیم.ساخت ترمینال گالری سالم در راستای عمل به برنامه توسعه 3۰ ساله شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( انجام شده و پس از بهره برداری از این پروژه، طراحی و ساخت ترمینال ایران شهر که فاز 
نخست آن ظرفیت اعزام و پذیرش ساالنه 2۵ میلیون مسافر را دارد و در 
فاز نهایی این عدد به حدود یک صد میلیون مسافر خواهد رسید در شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( انجام خواهد شد.با بهره برداری از ترمینال 

گالری سالم، ظرفیت فرودگاه بین المللی امام )ره( ۸۰ درصد بیشتر خواهد 
شد .

اخیراگزارشیازسانحههواپیمایبوئینگ707درپایگاههواییفتح،درفضایمجازیدستبهدستمیشودکهدقیقامشخصنیستچهنهادیاقدامبهتهیهآنکردهامادراینگزارشبهتشریحکاملجزئیاتاینسانحهپرداختهشدهاست.

ضرورت توسعه ناوگان ریلی پایتخت قرارداد ساخت ۱0 لکوموتیو به امضا رسید 

هفتهانهم
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