
قطع��ا با حمایت وزیر راه و نظر مس��اعد وزی��ر دفاع، راه 
آهن به مرز خودکفایی واقعی در صنعت ریلی می رسد:

معرفی ۴ هزار قطعه ناوگان قابل 
ساخت داخل در نمایشگاه دائمی 

جهاد خودکفایی
محمد اس��امی وزیر راه و شهرس��ازی در مراس��م افتتاح نمایش��گاه دائمی جهاد 
خودکفایی صنعت ریلی بیان کرد: اقدامات مهمی در خصوص تولیدات داخلی ش��کل 
گرفته است. همه صنعتگران و شرکت های ریلی از سال گذشته به استفاده از ظرفیت 
داخل س��وق یافته اند و در همین روزها و ماه های کرونایی ما در راه آهن هر ماه مراسم 

افزایش به ناوگان داریم.

رقابت در خصوص استفاده از تولیدات داخلی
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این نکته که بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع واگن 
و لکوموتیو ساخت داخل بازسازی شده و وارد ناوگان شده است ادامه داد: در سال ۹۸ 
تولید ریل داخلی محقق ش��د و امروز دیالوگ در خصوص رقابت بین شرکت راه آهن، 

شرکت ساخت و ذوب آهن فشار برای تحویل بیشتر ریل است.
استفاده از طرفیت داخل

محمد اسامی با تاکید بر این نکته که ما در پروژه های ریلی از ریل داخلی استفاده 
می کنیم بیان کرد: ش��رایط اقتصادی ما و این حرکت جهشی در جنگ اقتصادی نرخ 
ارز ما را بر این می دارد که مهم ترین تکلیفمان به چالش کشیدن اصل تقاضا برای ارز و 

استفاده از ظرفیت داخل باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نمایشگاهی که امروز افتتاح می شود سفره را برای 

همه کسانی که دل در گرو پیشرفت کشور دارند آماده می کند.
سیاس��ت های کلی نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری در باره توسعه ریلی همواره 

مورد پیگیری رئیس جمهور نیز هست.
اسامی با بیان این که وعده اتصال ۵ استان به شبکه ریلی محقق شد، گفت: به زودی 
هم ۴ استان اردبیل، کردستان، چهار محال و بختیاری و بخشی از خراسان شمالی از 

اتصال به خط ریلی بهره مند می شوند.
اسامی بیان کرد: تا سال آینده در مسیرهایی که مراکز تولید بار است و ریل داریم، 

از سهم ۱۵ درصدی برای ریل در کل کشور استفاده می کنیم.
افزایش 40 درصدی ظرفیت خطوط ریلی

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در ای��ن دولت ظرفیت خطوط ریلی ۴۰ درصد 
افزایش یافت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت خطوط ریلی ۶۰ درصد افزایش می یابد.
وی افزود: س��هم حمل و نقل ریلی در جابجایی بار بنادر امام خمینی)ره( و ش��هید 

رجایی در سال ۹۹ دو برابر شده است.

س��عید رس��ولی مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا در مراس��م افتتاح نمایش��گاه دائمی جهاد 
خودکفای��ی صنعت ریلی از ۱۱ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط آهن اصلی  با خطوط فرعی و 

مانوری به ۱۴ هزار کیلومتر خبر داد.
شبکه مویرگی ریلی کامل نیست

وی اضافه کرد: ۲۶ هزار دس��تگاه انواع واگن باری در کش��ور موجود است و ۱۷ هزار 
دستگاه واگن مسافری و ۹۰۰ دستگاه لکوموتیو در ناوگان داریم.

رس��ولی با بیان  این نکته که ش��بکه مویرگی ریلی کامل نیست و مراکز بار کمتر به 
شبکه ریلی متصل هستند اظهار کرد: اگر بخواهیم به هدف قانونگذار و جایگاه مطلوب 

ریلی برسیم کار زیادی داریم.
تاکید در حمل و نقل ریلی

ما در نشست های بین المللی می گوییم که راه آهن ایران مورد توجه ویژه مقام معظم 
رهبری و ش��خص اول نظام و کش��ور اس��ت. ایش��ان در بندهای ۲۴ و ۲۵ برنامه ششم 

تاکیدات زیادی در مورد حمل و نقل ریلی دارند.
رسولی گفت: اگر بخواهیم طبق بند ۲۴ مزیت رقابتی برای ریل ایجاد کنیم، باید راه آهن 
موجود را از نظر اقتصادی پایدار کنیم. وزیر راه و شهرسازی هم در اولین تاکیدات خود به 

اینجانب خواستند صنعت ریلی از جهت استفاده از توان داخل و خودکفایی تقویت شود.
مدیرعامل ش��رکت راه آهن تصریح کرد: فرصت ها و ظرفیت های ارزشمندی از جهت 
منابع مالی و صنعتی در کشور وجود دارد. وضعیت ما طوری نیست که با یک تحریم و 

تهدید زمین گیر شویم.
رس��ولی با اشاره به همکاری با وزارت دفاع بیان کرد: طی مذاکرات مفصل با معاونان 
وزارت دفاع در بخش های زیرس��اخت، ناوگان، عائم، ارتباطات و س��یگنالینگ بس��تر 
مهیای��ی در صنایع دفاعی کش��ور وجود دارد که م��ا را در اداره صنعت ریلی به اقتصاد 

پایدار می رساند.
وی اضافه کرد: همچنین امروز از س��امانه ای رونمایی می ش��ود که بیش از ۴ هزار قطعه 
ناوگان که تولید داخل هس��تند معرفی می شود و قطعاتی از ناوگان که وارداتی هستند نیز 
معرفی می شوند تا شرکت های دانش بنیان با آنها آشنا شده و برای تولید داخل آن اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت راه آهن تصریح کرد: امروز نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت 
ریلی در دل کارخانجات بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی در تهران افتتاح شد که قطعات 
داخل��ی و همچنین قطعات وارداتی ناوگان در آن ب��رای متقاضیان در معرض دید قرار 

گرفته است.

ت��ا پایان س��ال 1400 ظرفی��ت خطوط ریل��ی 60 درصد 
نسبت به گذشته افزایش می یابد:

افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت 
خطوط ریلی در این دولت

“اخبار ریلی”
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وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح تاکی��د بر این 
موضوع داش��ت ک��ه در وزارت دفاع تحریم ها را به هیچ 

حساب کرده ایم:

حرکت قطارها نشانه عبور از 
تحریم هاست

برگزاری مجمع عمومي 
فوق العاده

 انجمن صنفی شرکت های ریلی و 
خدمات وابسته

مراس�م افتتاح نمایش�گاه دائمی جهاد خودکفای�ی صنعت ریلی با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر راه و شهرسازی 

و مدیر عامل راه آهن در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد.

مشارکت وزارت دفاع در جهاد راه آهن
امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح بی��ان کرد: راه جهاد 
خودکفایی از س��وی وزارت راه و راه آهن انتخاب ش��ده است و خدا را شاکریم 

در این جهاد ما نیز مشارکت داریم.
امی��ر حاتمی گفت: امروز گزینه اصلی روی میز ما در قبال دش��منی که با 
نهایت وحشیگری هر آنچه می تواند علیه ملت ایران انجام می دهد، خودکفایی 

است.
وی ادام��ه داد: مل��ت ایران این دش��منی را فرام��وش نمی کند که چگونه 
تروریس��م اقتصادی وحش��یانه علیه ملت ما تحمیل ش��ده است، در شرایطی 
که بس��یاری از کشورها به دارو، علم و فناوری دسترسی دارند، دشمن تاش 

می کند ملت ما را از حق طبیعی خود محروم کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: در همه زمینه ها جهاد 
می کنیم. ما به عنوان بخش دفاعی کشور این اطمینان را می دهیم این راه را 
۴۰ س��اله آمده ایم و می دانیم انتهای این مس��یر افق روشنی است و در دهان 

دشمن خبیث خواهیم زد.
وی افزود: ما نه برای منفعت اقتصادی بلکه برای مشارکت در کنار راه آهن 

و وزارت راه هستیم.
امیر حاتمی اضافه کرد: دش��من ۴۰ سال قبل خواست ما را در محرومیت 
ق��رار ده��د و جنگ تحمیلی را علیه ما آغاز کردن��د و امروز هم کماکان ما را 
تحریم می                                   کنند اما من در وزارت دفاع از کس��ی نش��نیده ام که درباره تحریم 

صحبت کند و تحریم ها را به هیچ حساب کرده ایم.
وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح بیان کرد: م��ا از تحریم ها عبور 
کرده ایم و وقتی قطارهای ما حرکت می کند یعنی از تحریم ها عبور کرده ایم.

وی خطاب به مدیران راه آهن و وزارت راه گفت: ما با نهایت قوا در خدمت 
شما خواهیم بود و در کنار شما در این جهاد حضور داریم.

عصر روز سه ش��نبه ۹۹/۷/۸ جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( 
انجمن صنفي ش��رکت هاي حمل و نقل ریلي و خدمات وابس��ته با دستور کار 
اصاح اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه وزارت کار، در سالن غدیر ساختمان 

مرکزي راه آهن ج.ا.ا برگزار شد.
نوب��ت دوم مجم��ع عمومی برخاف نوب��ت اول که به عل��ت به حد نصاب 
نرس��یدن جلسه رس��میت نیافته بود، با مشارکت اعضای انجمن به حد نصاب 
الزم رسید و با انتخاب هیات رئیسه رسما شروع شد. آقایان سعیدی، حسینی، 

رجبی، عالی وند و هنرمند به عنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب شدند.
پس از تعیین هیات رئیس��ه مجم��ع عمومی، آقای مهندس رجبی به عنوان 
رییس جلس��ه بندهای اساس��نامه جدید را قرائت کرد و برخی مواد اساسنامه 
اعضای حاضر پیش��نهادهایی داش��تند که مطرح می ش��د و پس از رای گیری 
موادی اصاح شدند و موادی هم که رای نیاوردند طبق قانون قرار شد مطابق 

با اساسنامه قبلی باشند.
از مهم تری��ن موادی که در مجمع مورد بحث قرار گرفت مي توان موارد زیر 

را نام برد:
انواع عضویت ش��امل اعضای اصلي، وابس��ته و افتخاري بدون تغییر نسبت 
ب��ه اساس��نامه پیش باقي ماند با ای��ن تفاوت که تمامی اعض��ا )به جز اعضای 

افتخاري( از حق رأي در مجامع برخوردار شدند.
همچنی��ن مطابق با اساس��نامه جدید از این پس تنه��ا نماینده حقوقي هر 
ش��رکت )ش��امل عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل( مي تواند در مجامع انجمن 

شرکت کرده و حق رأي داشته باشد.
ترکی��ب هیئت مدیره انجمن نیز به همان ش��کل قبلي ش��امل ۵ نفر عضو 
اصل��ي و ۲ نفر عضو علي البدل باق��ي ماند و همچنین این ۵ عضو مي توانند از 

هر یک از گروه اعضای اصلي انجمن انتخاب شوند.
ماده ای دیگری که در این مجمع اصاح ش��د، زمان پرداخت حق عضویت 
بود که از این پس تا تاریخ 3۱ ش��هریور ماه همان س��ال قابل پرداخت خواهد 
بود و اعضایی که حق عضویت سال های گذشته را پرداخت نکرده باشند، باید 
حق عضویت های س��ال های پرداخت نشده را طبق آخرین مبلغ حق عضویت 

پرداخت کنند. 
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ورود ۴ دستگاه واگن نو 
به ناوگان مسافري رجا

بر اس��اس قرارداد بین ش��رکت حمل و نقل ریلي رجا و شرکت واگن پارس، 
تعداد ۴ دستگاه واگن مسافري جدید تحویل شرکت رجا شد.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلي رجا با اعام این خبر افزود: این واگن ها 
از نوع ۴ تخته درجه یک پارس��ي با نام "سپهر" به ناوگان مسافري این شرکت 

اضافه شدند.
محم��د رجبي با بی��ان اینکه با تحویل این ۴ دس��تگاه واگن جدید، قرارداد 
ساخت ۴۱ دستگاه واگن سپهر با واگن پارس به اتمام رسیده است، اضافه کرد: 
پیش از این در اواخر خرداد ماه س��ال جاري نیز ۴ دس��تگاه از همین نوع واگن 

تحویل شرکت رجا شده بود.
وي در خصوص امکانات این واگن هاي نو گفت: این واگن ها مجهز به سیستم 
تهویه مطبوع، سیس��تم صوتي و تصویري IPTV و WIFI همچنین سیستم 

اعام حریق مي باشند.
مدیرعام��ل رجا با اعام اینکه در طراحي هاي انجام ش��ده براي این واگن ها 
به دنبال ایجاد ش��رایط رفاهي و آسایش بیش��تر براي مسافران هستیم، گفت: 
سرویس بهداشتي وکیوم ایراني و خارجي و دوربین مدار بسته از دیگر امکانات 

این قطار است.
رجبي در خصوص ش��رایط ناوگان رجا و برنامه ها براي جابه جایي مسافران 

در ای��ام کرونایي اظهار داش��ت: ب��ا توجه به برنامه ریزي ص��ورت گرفته از قبل 
براي بازس��ازي و نوس��ازي ناوگان جهت انجام مطلوب سفرهاي نوروزي و عدم 
به کارگیري یا کاهش س��یر آنها در ایام کرونایي به دلیل کاهش حجم سفرها، 
خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده عاوه بر ضدعفوني و آماده سازي اقام مورد 
اس��تفاده در قطارهاو ایجاد ش��رایط ایمن و بهداشتي براي سفر، اقدام به ایجاد 

فاصله گذاري اجتماعي در قطارها هنگام خرید بلیت و سفر کردیم.
وي تأکی��د کرد: در فاصله اجتماعي انجام ش��ده در قطاره��اي رجا، به جز 
خانواده ها که کوپه کامل در اختیار آنهاست، براي کساني که به صورت تنها یا 
دو نفره س��فر مي کنند، در هر کوپه بیشتر از دو نفر بلیت فروخته نمي شود. به 
همین منظور رؤساي قطار کنترل هاي مربوطه را در زمان سفر انجام مي دهند.

همكاري ش��رکت ساخت وتوس��عه و گروه مپنا در احداث 
ابر پروژه ریلي اصفهان- اهواز:

کوتاه ترین مسیر ریلی؛ 
اتصال مرکز به بنادر جنوب 

غربی کشور
خیرال�ه خادمی معاون وزیر راه و شهرس�ازی از برگ�زاری دومین 
نشست همکاری شرکت ساخت وتوسعه و گروه مپنا خبر داد. امضای 
تفاه�م نامه همکاری وزارت راه و شهرس�ازی و گروه مپنا در طراحی، 
اج�را، تامین کاال و مس�ئولیت تامین مالی احداث اب�ر پروژه راه آهن 

اصفهان- اهواز در سال گذشته صورت گرفت.
دومین جلس��ه در خصوص بررس��ی آخرین وضعیت نح��وه تامین مالی و 
بررس��ی های میدانی اجرای این پروژه با شرکت مپنا برگزار و تصمیماتی در 

خصوص سرمایه گذاری و اجرای این مسیر ریلی مهم اتخاذ شد.
اخذ LOI برای فاینانس از بانک

خیرال��ه خادمی بیان کرد: در این جلس��ه مقرر ش��د ش��رکت مپنا برنامه 
زمان بندی تامین منابع مالی و اس��ناد و مدارک مطالعاتی و مهندس��ی انجام 
ش��ده همراه با برآورد ریالی پروژه را ظرف مدت پانزده روز به شرکت ساخت 
وتوس��عه ارایه کند. اخذ LOI برای فاینانس از بانک طرف قرارداد گروه مپنا 

یکی از اقدامات مهم در این راستا است.
اتصال مرکز به بنادر جنوب غربی

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی راه آهن دو خطه برقی اصفه��ان- اهواز را 

موج��ب اتصال مرکز کش��ور از طریق  اس��تان های اصفه��ان و چهارمحال و 
بختیاری به اس��تان خوزس��تان و بندر امام خمینی در جنوب کشور دانست و 
گفت:  این خط آهن به عنوان کوتاه ترین مس��یر ریلی موجب اتصال مرکز به 
بنادر جنوب غربی کش��ور است که نقش مهمی در تقویت ارتباط استراتژیک 

شمال و جنوب کشور و توسعه شبکه ریلی کشور دارد.
راه آهن دو خطه برقی اصفهان- اهواز

گفتنی اس��ت: راه آهن دو خطه برقی اصفه��ان- اهواز ۵۱۰ کیلومتر طول 
دارد و طب��ق آخرین مطالعات صورت گرفته دارای ۸۶ کیلومتر تونل و ۱۵,۵ 
کیلومتر پل اس��ت و در طول مس��یر ۱۰ ایستگاه درجه دو و ۸ ایستگاه درجه 

3 دارد.
۹00 میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی

این خط آهن موجب اش��تغال بیش از ۵ هزار نفر در دوره ۵ س��اله ساخت 
و بیش از۱۲۰۰ نفر در زمان بهره برداری 3۰ س��اله طرح می ش��ود و با توجه 
به مزایای حمل و نقل از طریق خط آهن و کاهش خس��ارات و س��وانح جاده 

ساالنه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی برای کشور دارد.
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امضای تفاهم نامه توسعه همکاری و اعطای تسهیات مالی در 
حوزه حمل و نقل ریلی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال بین بانک 

صادرات ایران و گروه مپنا صورت گرفت.
این مراسم با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک صادرات ایران 
و گروه مپنا برگزار شد، تفاهم نامه مشترک به امضای آقایان دکتر 
صیدی مدیرعامل بانک صادرات و دکتر علی آبادی مدیرعامل گروه 

مپنا رسید.
این تفاهم نامه در راس��تای تحقق شعار جهش تولید و با توجه 
به مش��کل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان ناوگان ریلی و با هدف 
باالب��ردن توان خریداران در زمینه های مرتبط و ارائه انواع خدمات 
مالی و بانکی، اعطای انواع تسهیات، صدور ضمانت نامه و گشایش 
اعتبارات اس��نادی ریالی و ارزی بین گروه مپن��ا و بانک صادرات 

ایران امضاء شد.
با هدف تسهیل در تأمین مالی پروژه های ریلی

این تسهیات که تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال ارائه می شود با 
هدف تسهیل در تأمین مالی پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی 
کشور در شرکت های تابعه گروه مپنا و نیز برای مشتریان گروه مپنا 

ارائه خواهد شد.
تسهیات مزبور به ویژه در پروژه هایی که گروه مپنا با مشتریان 
خ��ود در قالب الگوهای مختلف تأمین مالی تعریف می نماید اعطا 

می شود.
دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، با ابراز 
خرسندی از امضای تفاهم نامه مشترک همکاری با گروه مپنا اظهار 

داشت:
نظام بانکی کش��ور ب��ه ویژه بانک صادرات تاکن��ون پروژه های 

بزرگی را با گروه مپنا به سرانجام رسانده است.
شکل گیری”مدیریت پروژه های ناممکن 

ایران”
وی بی��ان کرد: با ایجاد مپنا در اوایل دهه ۷۰ هجری، به نوعی 
“مدیریت پروژه های ناممکن ایران” ش��کل گرفت و هم اکنون نیز 
مپنا یک برند جهانی اس��ت و ما نیز به این مجموعه بزرگ افتخار 

می کنیم.
مپنا در طول این س��ال ها نماد خودباوری و توسعه کشور بوده 
و همیش��ه درخش��یده و امیدواریم همچنان نیز بر تارک صنعت 

بدرخشد.
دکتر صیدی، ابراز امیدواری کرد که تفاهم نامه توسعه همکاری 
و اعطای تس��هیات مالی در حوزه حمل و نقل ریلی گروه مپنا به 
افزایش ظرفیت تولید بخش ریلی مپنا منجر ش��ود و این بخش با 

حداکثر ظرفیت فعالیت نماید.
وی اف��زود: یقین��ا گروه مپن��ا که توان س��اخت لکوموتیوهای 
پیش��رفته را دارد می توان��د در زمینه برقی س��ازی خودروها نیز 

گام های موثری بردارد.
م��ا در بانک صادرات برای تامی��ن پروژه ها همراه مپنا خواهیم 
بود. وی تفاهم نامه با مپنا را نقطه عطفی در همکاری های مشترک 

دانست و گفت:
ما می توانیم نیازهای ارزی مپنا را تأمین کنیم و ش��ما همواره 

بانک صادرات را همکار استراتژیک خود بدانید.
فعالیت های گروه مپنا در حوزه های کسب و کار

دکتر عباس علی آبادی با اش��اره ب��ه فعالیت های گروه مپنا در 
حوزه ه��ای کس��ب و کار از جمل��ه در زمینه ورود ب��ه آلومینیوم، 

برقی سازی، POWER۲X و …اظهار داشت:
امروز س��هم لکوموتیوهای تولیدی مپنا ب��ه بیش از 3۵ درصد 
تولیدات کش��وری رس��یده اس��ت و عاوه بر تولید ماهانه 3 تا ۴ 
دس��تگاه لکوموتیو، مپنا لکوموتیوهای فرس��وده را نیز بازس��ازی 
می کند؛ ضمن آنکه هم اکنون در حال ورود به عرصه واگن سازی با 

هدف توسعه این بخش هستیم.
وی صداق��ت حرفه ای، تمایل خدمت ب��ه هم وطنان، تخصص 
همکاران و نماد خودب��اوری را از ویژگی های گروه مپنا عنوان و با 
اشاره به فعالیت های مپنا در زمینه برقی سازی خودروها خاطرنشان 
کرد: خودرو برقی یکی از اقدامات بسیار با ارزش در راستای کاهش 
مصرف س��وخت های فسیلی و حفظ محیط زیست است و دنیای 

توسعه یافته نیز به این سمت و سو حرکت کرده است.
امیدواری��م ما نیز در گروه مپنا با توجه به پروژه های تحقیقاتی 
و قرارداد با خودروس��ازان در زمینه برقی سازی خودروها گام های 
موثرتری برداریم تا به جای مصرف بنزین و گازوئیل، از برق تولیدی 

منابع تجدیدپذیر استفاده و سود سرشاری نیز نصیب کشور شود.
همکاری شرکت مپنا با بانک صادرات

مدیرعام��ل مپنا از آمادگی این گروه برای فعالیت تخصصی در 
دیگ��ر حوزه ها از جمله پروژه های آب ش��یرین در نواحی مختلف 
کش��ور خبر داد و افزود: از این مس��یر ده ها پروژه ملی را می توان 

اجرا کرد.
در حیطه سامت و پزشکی نیز مپنا فناوری الزم را فراهم نموده 
و امکانات پزشکی را در راستای مسئولیت های اجتماعی با نرخ های 

بیمه ای در اختیار هموطنان قرار داده است.
در همه این س��ال ها بانک ص��ادرات با مپنا همکاری کرده و ما 

آماده همکاری بیشتر در راستای آبادانی کشور هستیم.

تفاهم نامه توسعه همكاری و اعطای 
تسهیالت مالی در حوزه حمل و نقل ریلی 

گروه مپنا امضا شد:

ارائه تسهیالت تا سقف 
۵۰ هزار میلیارد ریال به 

پروژه های ریلی

برگزاری نشس��ت مشترک 
راه  ش��رکت  مدیرعام��ل 
آهن با اعضای انجمن بنادر 

خصوصی ایران:
رویکرد جهادی شرکت 

راه آهن در راستای 
جذب سرمایه گذار

نشس�ت مش�ترک محمد رسولی، 
مدیرعامل ش�رکت راه آهن با اعضای 
انجمن بنادر خصوصی ایران به منظور 
همکاری و س�رمایه گ�ذاری در بخش 
لجستیک و صنعت حمل و نقل ریلی 

کشور در مورخ ۱۴ مهر برگزار شد.
رسولی با اشاره به رویکرد جدید شرکت 
راه آهن مبنی بر ش��تاب در توسعه صنعت 
حمل و نقل ریلی کش��ور، به تش��ریح اهم 
فعالیت های انجام شده از سوی مرکز جهادی 
پیشرفت راه آهن پرداخت و بر آمادگی این 
شرکت مبنی بر جذب سرمایه گذار در حوزه 

لجستیک و ریل کشور تاکید کرد.
رویکرد جدید جهادی 

شرکت راه آهن
معاون وزیر راه و شهرس��ازی بیان کرد: 
اکنون این شرکت بهترین اراضی، تجهیزات 
و فناوری به روز و همچنین نیروی انسانی 
متخصص و متعه��د را در اختیار دارد و با 
توجه به رویکرد جدید جهادی این شرکت، 
آمادگ��ی الزم جه��ت هم��کاری و جذب 

سرمایه گذار بخش خصوصی وجود دارد.
سرمایه گذاری در بخش 

لجستیک و حمل و نقل ریلی
در این نشست مشترک، محمد صادق 
کاوه، رئی��س انجمن بنادر خصوصی ایران 
نیز ضمن اس��تقبال از فرصت همکاری به 
دست آمده، از اهتمام اعضای این انجمن به 
منظور سرمایه گذاری در بخش لجستیک 
و حم��ل و نقل ریلی کش��ور خب��ر داد و 
خواستار برنامه ای عملیاتی به جهت اجرایی 

نمودن مصوبات شد.
ایجاد کمیته مشترک راه 

آهن و انجمن بنادر
در این نشس��ت مقرر شد تا کمیته ای 
مشترک به منظور تدوین نقشه راه با حضور 
نمایندگان شرکت راه آهن و انجمن بنادر 
خصوصی ایران تشکیل ش��ود تا طی آن، 
برنامه های مصوب شده با شتاب و سرعت 

بیشتری اجرایی شوند.
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