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حمل و نقل

اخبار حمل ونقل

عقب نشینی سازمان حمایت از قیمت گذاری بلیت

سه شنبه  31اردیبهشت  - 1398شماره 502

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه افزایش نرخ بلیط قطار در هیچ
یک از مسیرها انجام نشده ،از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این رابطه مراتب را از طریق سامانه  ۱۲۴منعکس کنند تا
در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.سیدجواد احمدی با بیان این مطلب افزود :هرگونه قیمتگذاری بلیط قطار با تصویب کارگروه تنظیم
بازار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور واگذار شده است.وی ادامه داد :با استناد به درخواست شرکت راه آهن و ارسال اسناد و مدارک مالی
شرکتهای ریلی ،موضوع افزایش نرخ بلیط قطار در سازمان حمایت بررسی و برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
ارسال شده است.

گزارش
ل ایرانی ۵۰درصد ارزانتر از خارجی
ری 

ارزش افزوده تولید ریل برای شــرکت
ذوب آهن بسیار باال اســت و در شرایط
ارزی کنونی نیز هیچ ریل خارجی توان
رقابت با محصــوالت داخلی را نخواهد داشــت،
بنابراین ضرورت دارد ذوبآهن در ســاخت ریل
اهتمام ورزد.
قرارداد تولید و تحویل اولیــن محموله ریل تولید
داخل ،مهرماه  95بین شرکت ذوبآهن اصفهان و
شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران منعقد شد.
در آن زمانمقرر شد تا پایان همان سال  40هزار
تن ریل از نوع مناسب خطوط فرعی تولید و تحویل
راه آهن شود.
از آن تاریخ تاکنون ،بنابر اظهار مدیران شــرکت
راهآهن فقط  25هزار تن ریل تحویل راهآهن داده
شده است؛ شــرکت راهآهن همچنین در اینباره
اعالم کرده اســت تا زمانی که ایــن  40هزار تن
تحویل کامل نشود ،قرارداد جدیدی امضا نخواهد
شد.
 23اردیبهشتماه  98بود که رئیس هیات مدیره
ذوبآهنمشکالت تجاری را عامل وقفه در نهایی
شدن قرارداد تولید و تحویل ریل به شرکت راهآهن
جمهوری اسالمی ایران دانســت و ابراز امیدواری
کرد ،این مشکل با تعامل بیشتر حل شود.
وی دلیل اجرایی نشــدن کامل قرارداد ساخت و
تحویل ریل به شرکت راهآهن را نوسان اقتصادی
جامعه و مشکالتی دانست و گفت :احتماالَ شرکت
راهآهن بنا به الزامات دولتــی بودن قادر به گذر از
این نوسانات نیست.
در این راستا موضوع را از یکی از کارشناسی ساخت
ریل و مطلع در این پروژه ،پیگیری کردیم.
بهنام جمشــیدی در اینباره بــه خبرنگار فارس
گفت :شرکت راهآهن به صورت غیر مستقیم بابت
حمل مواد معدنی برای ذوبآهن از این شــرکت
طلب داشت ،.مبلغ این طلب در زمان عقد قرارداد
در سال  95حدود  200میلیارد تومان بود ،در آن
زمان مقرر شــد ذوبآهن به جای بخشــی از این
بدهی خود ،ریل تحویل شرکت راه آهن بدهد.
وی ادامه داد :در این راستا مدل مالی آن قرارداد به
نحوی شبیه پیش پرداخت بوده و مقرر نشد وجهی
بابت ریلها پرداخت شود ،با این حال گذشت زمان
و افزایش قیمتها کمی ذوب آهن را به بهانه جویی
وا داشت.
به گفته جمشــیدی شــرکت ذوب آهن در موعد
مقرر نتوانست استانداردهای الزم را اخذ کند و این
مساله با بیش از یک سال تاخیر و در اردیبهشت 97
حاصل شــد ،از آن تاریخ تاکنون مشخص نیست،
چرا ذوبآهن  40هزار تن ریل را به صورت کامل
تحویل نمیدهد.
این کارشناس حمل و نقل ریلی درباره توان تولید
ریل در ذوبآهن اظهار داشــت :این خط تولید به
صورت عملیاتی میتواند بیش از  300هزار تن ریل
در سال تولید کند ،یعنی تولید  40هزار تن در این
کارخانه حداکثر دو ماه زمــان احتیاج دارد ،اما از
تاریخ تحویل اولین محموله حدود  10ماه میگذرد
و هنوز تحویل کامل نشده است.
وی در واکنــش به اظهارات رئیــس هیات مدیره
ذوبآهن مبنــی بر نوســان اقتصــادی و تأثیر
شرکت راهآهن از این نوسانات گفت :هیچ مشکل
اقتصادی ناشی از نوسانات ،در این قرارداد متوجه
شــرکت راهآهن نیســت ،زیرا قرار نبود راهآهن
وجهی پرداخت کند ،شرکت ذوب آهن باید هرچه
سریعتر پرونده این قرارداد را ببندد تا راه برای عقد
قراردادهای جدید با راه آهن باز شود.
جمشیدی اظهار داشــت :ریلی این قرارداد اول،
مناسب خطوط فرعی و با ســرعت کم هستند در
صورتی که شــرکت راهآهن بــه ریلهای خطوط
اصلی نیز نیاز دارد که منطقی نیست در شرایط باز
بودن پرونده قرارداد قبلی به ذوب آهن درخواست
خرید بدهد.
این کارشناس ریلی ادامه داد :ارزش افزوده تولید
ریل برای ذوب آهن بســیار باال است و در شرایط
ارزی کنونی نیز هیچ ریــل خارجی توان رقابت با
محصوالت داخلی را نخواهد داشت.

تشریح اولویت های راهبردی به روایت اسالمی؛

عقبماندگیازتکمیلمحورترانزیتیشمال-جنوب
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
اینکه توســعه زیر ساختهای
حمل و نقل برای کشور مهم است ،افزود:
توســعه محور شــرق جزو اولویتهای
راهبردی جمهوری اسالمی ایران است.
اکنون سه پروژه را همزمان در سه حوزه
دنبال می کنیم .یکی از پروژههای محوری
اتصال خط راه آهن چابهــار به زاهدان،
زابل ،بیرجند اتصال به راهآهن سراسری
است.
محمد اسالمی در سفر به استان خراسان
جنوبی در جمع خبرنگاران ،با اشــاره به
اســتعدادهای استان خراســان جنوبی،
گفت :هم مرز برای اســتان یک فرصت
است و هم خود مردم با توجه به ظرفیت
ارزشــمندی که دارند ،به صورت بالقوه
میتوانند در شــکوفایی اقتصادی استان
فراتر از سهم خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به برنامههــای وزارت راه و
شهرسازی برای توســعه زیرساختهای
حملونقل کشور گفت :اکنون سه پروژه
را همزمان در سه حوزه دنبال می کنیم.
یکی از پروژه های محوری اتصال خط راه
آهن چابهار به زاهدان ،زابل ،بیرجند و در
نهایت به راهآهن سراسری است .این پروژه
از جمله پروژه ها با اولویت اول در کشــور
است که محور ترانزیت شمال-جنوب را
تکمیل میکند.
اسالمی ادامه داد :محور ترانزیت شمال-
جنوب مورد عالقه همه کشورهای منطقه
اســت و همه این کشــورها تکمیل آن را
دنبال میکنند .ایــران به نوعی از اهداف

خود در این پروژه عقب است و احداث این
کریدور یکی از اولویتهای محوری است.
این عضو کابینه دوازدهــم افزود :محور
دوم اصالح و گســترش ظرفیت حمل و
نقل جاده ای است که با احداث باند دوم
دنبال میشود .تعدادی از این باندهای دوم
امروز افتتاح شده و تعدادی نیز کلنگزنی
خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به طرح
توســعه فرودگاه بیرجند گفت :در محور
فرودگاهی ،نیز نیاز داریــم که پروازها به
استان خراسان جنوبی افزایش داده شود.
وی ادامه داد :مهم این است که با توسعه
زیرساختهای حملونقل ظرفیت توسعه

نابسامانی حمل و نقل هوایی
 ۴سال پس از آزادسازی قیمتها
در حالی حدود  ۴سال
از آزادسازی نرخ بلیت
هواپیما میگذرد که برخالف
تمام وعدههای داده شــده ،نه
تنها قیمت بلیت هواپیما رقابتی
نشد که شرکتهای هواپیمایی
در سایه ضعف نظارتها هیچ
توجهی به رعایت حقوق مردم
نمیکنند.
اوایل آذرماه سال  94سازمان هواپیمایی کشــوری خبر از آزادسازی نرخ بلیت پروازهای
داخلی داد .خبری که کمتر از  48ساعت بعد تاثیر عمیقی بر قیمتها گذاشت .بهعنوان
نمونه پیش از این اتفاق در ایام اوج تقاضا بلیت پرواز تهران-مشهد تا 95هزار تومان هم به
فروش میرسید ،اما بعد از آزادسازی بلیت این مسیر پروازی به  400هزار تومان در آن زمان
افزایش پیدا کرد .وضعیت نابسامان قیمت بلیت پروازهای داخلی به پروازهای خارجی به
ویژه پروازهای زیارتی تعمیم یافت .طی چهار سال اخیر رکوردهای متعددی در خصوص
قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده که لینک خبر نمونه هایی از آن در
ادامه میآید؛علی عابدازده اوایل ســال  93یعنی تقریبا یکسال قبل از آن بهعنوان رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری جایگزین جهانگیریان می شــود و درباره آزادسازی قیمت
بلیت هواپیما ،گفته بود :آزادســازی نرخ در کشورهای پیشــرفته انجام شده و به ایجاد
صنعت هواپیمایی پیشرفت ه و نظاممند منجر شده که مردم از آن راضی هشتند و ز امکانات
زیرساختی آن به نحو خوبی بهرهبرداری میشود.در گذشته ما با ترکیه بهعنوان همسایه
ایران در صنعت هوایی فاصله زیادی نداشتیم ،اما آنها با آزادسازی قیمتها فاصله خود را با
کشورمان زیاد کردند و هماکنون در این حوزه خیلی توسعه یافته هستند.
وی بیان کرد :کشورهای خیلی پیشــرفته مانند آمریکا یا کشورهای اروپای غربی پس از
آزادسازی قیمتها توسعه یافته شدند ،این کشورها زمانیکه نرخها تکلیفی بود یعنی در
سی چهل سال پیش نمیتوانستند از امکانات و سرمایهگذاریها بهرهبرداری الزم را انجام
دهند و در مجموع صنعت حملونقل هوایی در توسعه ملی اثرگذار نبود.اما پس از آزادسازی
صنعت هواپیمایی اثرگذاری بیشتری داشت و بهرهوری از سرمایهها ارتقا یافت ،همچنین
ایمنی پروازها و رضایتمندی از پروازها باال رفت.
وی یادآور شد :اگر چه شرکتهای هواپیمایی از از آزادسازی سود آنچنانی نبردند چراکه
وارد رقابت شدند ،اما توســعه ملی و حملونقل هوایی کشــورهای مذکور یکی از اثرات
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بود.
وی که در آن زمان قائم مقام شــرکت هواپیمایی معراج گفت :اگر قرار اســت از امکانات
فرودگاهی زیرساخت ها و سرمایهگذاریهای انجام شــده استفاده کنیم و شبکه ناقص
هوایی داخل کشور را گســترش دهیم و بتوانیم رقابت بهتری با شرکتهای هواپیمایی
خارجی داشته باشیم ،مجبور به رفتن به سمت آزادسازی قیمتها هستیم و راه دیگری
نداریم .شاید اجرای این قانون مقداری برای شرکتهای هواپیمایی و مردم سخت باشد،
افزود :با این حال این کار در نهایت باید اتفاق بیفتد ضمن اینکه حملونقل هوایی صنعت
هزینهبر و ارزبر است .هزینه یک ساعت تولید در این صنعت خیلی باالست و اگر بخواهد
این بار روی دوش دولت بماند کار دولت بسیار سخت میشود .دولت کارهای مهمتر دارد
که بخواهد روی آن هزینه کند بنابراین بهتر است که آزادسازی صورت گیرد و مطمئنا در
آینده به نفع مردم خواهد بود.

سایر زیرساختها در استان فراهم شود
اسالمی از بهرهبرداری و کلنگ زنی تعدادی
از پروژههای بازآفرینی شــهری در جریان
سفر خود به استان خراسان جنوبی خبر داد
و گفت :این استان یکی از استانهایی است
که رشد تولید مســکن در آن خوب بوده و
جزو استان های پیشرو است.
وی ادامــه داد :امروز جشــن اختتامیه
مســکن مهر استان خراســان جنوبی را
شاهد خواهیم بود و امیدوار هستیم پروژه
های جدیدی که آغاز میشود ،در استان
به خوبی پیش برود و مردم از نظر مسکن
دغدغه نداشته باشند.
این عضو کابینه دوازدهم بــا بیان اینکه

امروز احداث راه آهن آنتنی برای اتصال
شــهر فردوس به شــبکه ریل سراسری
کلنگ زده خواهد شــد ،گفت :مطمئن
هستم به یاری حق تعالی و با تامین مالی
مناسب که همه باید به آن کمک کنند،
بتوانیم پروژه راه آهن خراسان جنوبی را
تکمیل کنیم.
وی به طــرح احداث فرودگاه در شــهر
فردوس اشاره کرد و افزود :بهرهبرداری
از فــرودگاه بایــد اقتصادی باشــد .در
سیاســتهای وزارتخانه حمــل و نقل
ترکیبی دنبال میشــود ،بنابراین هم در
بنادر ،هم در راه آهــن و هم در فرودگاه
ها باید ظرفیت ها و جاذبه هایی به وجود
آوریم که فرصت جابجایی بار و ظرفیت
ســفر را افزایش دهــد .اگر ایــن اتفاق
بیافتد می توان امیدوار بود که پروژ های
زیرساختی با ســرعت بیشتری حرکت
کند .باید تولید بار و ســفر صورت بگیرد
که فــرودگاه ،بندر و راه آهــن اقتصادی
شود .این ها جزو سیاست های پابرجایی
است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال
می شود.
اسالمی در انتها گفت :ایجاد یک فرودگاه
به صورت مستقل به شکوفایی اقتصادی
کمک نمیکند .طرح های مکمل و متمم
اســت که باید در قالب ســرمایه گذاری
دنبال شود تا با اســتفاده از ظرفیتهای
استان ،شــکوفایی اقتصادی حاصل شود
استان خراسان جنوبی ظرفیتهای خوبی
در حوزه گردشگری ،صنایع و معادل ،آی
تی و فرهنگی دارد.

بندر خرمشهر
زنده میشود
نشســت مشــترک
هماهنگی ایران و عراق
برای بررسی مسائل فنی الیروبی
اروندرود در خرمشهر ،با امضای
صور تجلســه نشســت بین
طرفین ،به کار خــود پایان داد،
بدین ترتیب مشــکل الیروبی
اروند در حال رفع است تا بندر
خرمشهر دوباره زنده شود.
ضرورت الیروبی رودخانه اروند که سالها پس از دفاع مقدس هنوز آثار جنگ تحمیلی را در
خود دارد ،در راستای توسعه اقتصادی منطقه ،استان خوزستان و به ویژه بندر قدیمی خرمشهر
موضوع پوشیدهای نیست.
آبراهه اروند و بندر خرمشهر زمانی یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی ما و هاب بارهای دریایی
بودند ،اما پس از دوران دفاع مقدس و غرقشدن تعداد زیادی شناور در آن ،در کنار وجود مهمات
گ تحمیلی (اعم از خمپاره و توپ و مین) و عدم الیروبی آن ،امروز عمق
غرق شده حاصل از جن 
این آبراهه مهم ،در برخی مقاطع به حدود  ۴متر رسیده است و امکان کشتیرانی ایمن ندارد و
بدین ترتیب امکانورود کشتیهای بزرگ ب ه بندر خرمشهر فراهم نیست ،کشتیهای کوچک
هم با رعایت بسیاری از مسائل ایمنی از این آبراهه عبور میکنند.
پیش از این محمد راستاد ،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ،در اینباره گفته بود :با توجه به
اینکه تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور ،اروندرود است یکی از توافقات در مالقات اخیر سران
دو کشور ایران و عراق ،الیروبی این رود بود.
به گفته وی ،توافق با عراق برای الیروبی اروندرود در قالب پروتکل  ۱۹۷۵الجزایر بین دو کشور
صورت خواهد گرفت که مستلزم بازگشایی دفتر همکاری مشترک است ،در قالب این دفتر همه
عملیات الیروبی ،ایمنی ،راهنمایی کشتیها و سایر موارد بهصورت مشترک انجام خواهد شد؛ با
بازگشایی دفتر مشترک می توانیم شاهد شروع عملیات الیروبی اروند باشیم.
اروندرود یکی از رودهای پهناور جنوب غربی ایران در اســتان خوزستان است ،این رودخانه
از ریزش رودهای دجله و فرات و بعد از آن کارون پدید آمده اســت ،این رودخانه حدود ۱۹۰
کیلومتر امتداد دارد و در نهایت به خلیج فارس میریزد.
پیش از این ،محمدحامد بشارتی گیوی ،کارشناس ارشد مهندسی سازههای دریایی درباره
ی اروند و استخراج
هزینه الیروبی اروند به خبرنگار فارس گفته بود:برآورد هزینه کامل الیروب 
الیها ،مهمات و شناورهای مغروقه نیازمند مطالعات دقیق است؛ اگر بخواهیم سردستی برآورد
کنیم ،حدود  ۵۰هزار متر ( ۵۰کیلومتر) از اروند نیازمند الیروبی است ،حال اگرعمق را چهار متر
در نظر بگیریم و عرض اروند را بین  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰متر حدود  ۸۰میلیون متر مکعب حجم برای
الیروبی پیشرو داریم و هزینه هر مترمکعب الیروبی هم امروز حدود پنج دالر است.
به گفته وی ،برای الیروبی در اروند و ورود به مرحله فنی ،چندین بحث مطرح است ،اول آنکه غیر
از مواردی نظیر نقشهها ،سناریو ،امکانسنجی ،تأمین تجهیزات و ماشینآالت و نیروی انسانی و
ک مطرح است،
همچنین دانش فنی ،موضوع پاکسازی اروند از مواد منفجره ،خمپاره،توپ و تان 
به هر حال وقتی تجهیزات در حال فعالیت است ،اگر انفجاری رخ میدهد ،هم ادوات و هم نیروی
انسانی آسیب میبینند که این خطرناک است.
خرمشهر در گذشته بندر اصلی ایران بوده است و اقتصاد خرمشهر و منطقه هم به این بندر وابسته
است ،با الیروبی اروند و زنده شدن بندر خرمشهر ،قطعاً در آینده نزدیکشاهد رشد و توسعه
روزافزون این بندر قدیمی کشور خواهیم بود.

بلیت اتوبوس هم مثل قطار گران میشود؟
در سال  ۱۳۹۶قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه
نبود و در ســال  ۱۳۹۷نیز قیمتها به میزان  ۲۰درصد و
از خردادماه افزایش یافت.پس از اعــام خبر افزایش 22
درصدی قیمت بلیت قطار در سال جاری از نیمه خردادماه،
ســتاد تنظیم بــازار در هفته جاری تکلیــف قیمت بلیت
اتوبوس ها را تعیین خواهد کرد تا میــزان و زمان افزایش
قیمت بلیت در این حوزه ،طی ســال جاری مشخص شود.
در سال  ۱۳۹۶قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه
نبود و در سال  ۱۳۹۷نیز قیمتها به میزان  ۲۰درصد و از
خردادماه افزایش یافت .با این حال در سال  ۱۳۹۸و طبق
اعالم محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی -قرار بر این شد
که قیمت بلیت اتوبوس از  ۲۵اسفندماه سال گذشته تا ۱۵
فروردین ماه سال جاری با افزایش  ۲۰درصدی همراه شود
و با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.احمدرضا عامری
رییس اتحادیه تعاونیهای مسافربری -با اشاره به اینکهدرخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال  ۱۳۹۸به
مراجع مربوط ارائه شــده اســت ،گفت :با اتمام ایام نوروز
قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگشت و با توجه به
افزایش هزینهها در حوزه حمل و نقل درخواست افزایش
قیمت بلیت اتوبوس را ارائه کردیم.
تعمیر و نگهداری به جای موانع ساخت قطعات
رئیس گروه هوایی مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
عنوان کرد :به دلیل موانعی که در ساخت قطعات هوایی در
رابطه با بحث استانداردهای بینالمللی وجود دارد بیشتر
شرکتها در حوزه تعمیر و نگهداری ورود کردهاند.حسین
شــکری به موضوع همایش ســاخت قطعات هواپیماهای
مسافری با استفاده از توانمندیهای داخل (ایروپارت) که
سال گذشته برگزار شد ،عنوان کرد :این همایش در راستای
مقاومســازی صنعت هوایی به همت مرکز همکاریهای
تحول و پیشرفت ریاســت جمهوری و با همکاری سازمان
هواپیمایــی کشــوری و انجمن شــرکتهای هواپیمایی
برگزار شد.وی در ادامه اضافه کرد :در راستای این همایش
شرکتهای هواپیمایی نشستهای ( B to Bمدل تجارت
به تجارت) را با شــرکتهای ســازنده برگزار کردند که تا
پایان سال نتایج آن مشخص خواهد شد.رئیس گروه هوایی
مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با بیان اینکه این
همایش فرصت فروش قطعات را به شــرکتهای سازنده
قطعات داد ،تصریح کرد :شــرکتها به دلیل مشکالتی که
در بحث استاندارد ســاخت قطعات وجود دارد بیشتر در
حوزه تعمیر و نگهداری ورود کردهاند.شــکری بیان کرد:
امیدواریم شرکتهای سازنده بتوانند با کمک دستگاههای
مربوطه به به موضوع ساخت یکسری از قطعات هواپیما که
سازمان هواپیمایی کشــوری می تواند الزامات آن را تائید
کند ،ورود کنند.
عذرخواهی وزیر راه و مسکن از کارگران
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در احداث
باند دوم محور بیرجند-قائن به مسئوالن مربوطه در شرکت
ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور دستور
داد نســبت به تامین منابع مالی بــرای پرداخت مطالبات
کارگران اقدام کنند.محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی،
در ادامه سفر خود به استان خراســان جنوبی و در جریان
بازدید از پروژه احداث باند دوم محور بیرجند-قائن گفت:
باید در احداث این پروژه تســریع شود و هرچه سریعتر به
بهرهبرداری برسد.وی ضمن عذرخواهی از کارگران پروژه
به علت تعویق پرداخت مطالبات آنهــا ،گفت :پیمانکار در
این زمینه تقصیری ندارد .پیش از ســفر با حضور استاندار
و نمایندگان جلساتی برگزار و برای تامین مالی این پروژه
برنامهریزی شده است .وی افزود :برای تامین مالی پروژه از
محلی بهغیر از ردیف بودجه دولتی برنامهریزی شده تا پروژه
پیش برود .مواردی مانند وام بانکی ،تهاتر و  ...پیشبینی شد
و اقدامات الزم نیز انجام شده است.وزیر راه و شهرسازی با
بیان اینکه این پروژه از جمله پروژههای حیاتی برای وزارت
راه و شهرسازی اســت ،گفت :این نقطه از نقاط پرترافیک
است و باید باند دوم آن احداث شود .کارگران میتوانند به
ادامه همکاری با این پروژه امیدوار باشند .اسالمی در ادامه
به مسئوالن مربوطه در شرکت ساخت دستور داد تا منابع
مالی الزم برای تکمیل باند دوم محور بیرجند-قائن تامین
شــود و افزود :اولین اقدام بعد از تامین مالی ،باید پرداخت
مطالبات کارگران باشد.
قطار نمایشگاه حملونقل ریلی
حامل رونق تولید ،درراه تهران
بزرگترین کارخانهها و کمپانیهای تولیدکننده صنایع و
تجهیزات حوزه حملونقل ریلی و همچنین شــرکتهای
بزرگ خدماتی این حوزه از ایران و دیگر کشورهای جهان از
 19تا  22خردادماه در تهران گردهم میآیند و جدیدترین
تولیدات خود را در معرض دید عالقهمندان قرار میدهند.
علی محتشــم امیری دبیر برگزاری هفتمین نمایشــگاه
بینالمللــی حملونقل ریلی ،صنایع و تجهیزات وابســته
گفت :این نمایشگاه با دورنمای پنج سال آینده این صنعت،
تاکید بر شعار سال مبنی بر "رونق تولید" و همسو با سند
چشمانداز بیستساله کشور ،با مشارکت شرکتهای داخلی
و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برپا میشود.محتشــمامیری ادامه داد :در راستای تحقق
شعار سال در هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی
شاهد مشارکت  90درصدی شرکتهای ایرانی هستیم و در
کنار شرکتهای داخلی نیز  150شرکت از دیگر کشورها
ازجمله روســیه ،چین ،ترکیه ،لتونی و هند حضور دارند.
هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی با همکاری
و محوریت شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،مترو
تهران ،انجمن صنایع ریلی و انجمــن صنفی ریلی برگزار
میشود.

