
   

با اجرای طرح هوشمند سفر از اول آذر ماه همه محدودیت ها در ناوگان هوایی، دریایی زمینی و 
ریلی برداشته می شود و به جای آن همه مسافران باید کارت واکسن و یا تست منفی پی. سی. 
آر داشته باشند. از اول آذر ماه برگ تردد بین شهری توسط فرمانداری ها صادر نخواهد شد و سفر 
هموطنان با این مدارک انجام خواهد شد.این شرایط سفر برای همه 
شقوق حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی اعمال خواهد شد و 
تزریق دو دوز واکسن کرونا برای همه مسافران الزامی است. از امروز 
هرگونه خرید بلیت با ثبت کد ملی افراد در سامانه امید انجام خواهد شد.
سامانه امید با همکاری راه و شهرسازی، بهداشت و درمان  آماده شده است

طرح جامع حمل و نقل به زودی به دولت ارائه می شود 

۳۰ هزار راهدار در زمستان آماده باش هستند 

دیدار مدیران شرکت های مسافری ریلی با مدیرعامل راه آهن+عکس  کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما از امروز 

جزئیات طرح هوشمند سفر 

طرح زمستانه پلیس در جاده های کشور در حالی که همچنان محدودیت تردد بین جاده ای برقرار است، آغاز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، طرح زمستانی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به منظور کاهش تصادفات از امروز در جاده های سراسر کشور 
آغاز شد.

در حالی که محدودیت های کرونایی در جاده ها برای پالک های بومی و غیربومی استان های نارنجی و قرمز همچنان ادامه دارد، برابر آنچه که پیش 
از این اعالم شده بود، طرح زمستانی پلیس راهنمایی و رانندگی که با مشارکت سازمان هایی نظیر اورژانس، هالل احمر، راهداری و  اجرا می شود از 

امروز در جاده های سراسر کشور که طول آنها به بیش از ۲۳۶ هزار کیلومتر می رسد، آغاز شد.

این طرح به مدت سه ماه یعنی تا حدود یک هفته مانده به نوروز ۱۴۰۰ ادامه دارد و در جریان آن نسبت به تأمین ایمنی ترددها و امدادرسانی به 
حوادث احتمالی در فصل زمستان اقدام خواهد شد.

رستم قاسمی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته بسیج 
در جمع خبرنگاران درباره جزییات کاهش قیمت  بلیت 
هواپیما افزود: از امروز در هر مسیر پروازی قیمت ها به طور 
میانگین ۱۵ درصد کاهش می یابد و اگر ایرالینی تخفیف 
را اعمال نکند مشمول جریمه خواهد شد و مکلف است 
هزینه مازاد دریافتی از مسافر را پس دهد.وی با بیان اینکه 
در دوران کرونا و با شروع فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، 
قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت، ادامه داد: تالش دولت 
سیزدهم این بود که قیمت حمل و نقل هوایی کاهش یابد

مدیران عامل شرکت های ریلی مسافری در ساختمان 
شهدای راه آهن با دکتر سید میعاد صالحی، مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت و 
گو کردند.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران، دکتر صالحی معاون وزیر 
راه و شهرسازی در آغاز جلسه از مدیران عامل شر کت 
های حمل و نقل ریلی مسافری برای رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در قطارها در 

طول دوران کرونا تاکنون تقدیر و تشکر کرد.

محمد الهوتی، رئیس کنفدارسیون صادرات ایرانمحمدجواد شاهجویی، کارشناس حمل و نقل شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی
یزان پایین بهره وری شبکه حمل و نقل ریلی در ایران نسبت به میانگین جهانی، چالشی 
است که تمرکز بر حل آن می بایست به عنوان مهمترین دستور کار تیم مدیریتی جدید شرکت 
راه آهن قرار گیرد. عملکرد پایین شبکه حمل و نقل ریلی در کشور در حالی است که ایران 
از نظر حجم موجودی ها و امکانات حمل و نقل نسبت به بسیاری 
از کشورها وضعیت مطلوب تری دارد. اما از همین زیرساخت های 
موجود درست بهره برداری نمی کند. طبق گزارش اتحادیه بین المللی 
راه آهن های دنیا، شاخص چگالی خطوط ریلی نسبت به مساحت 
کشور در ایران ۶.۶ کیلومتر به ازای هر ۱۰۰۰ کیلومتر مربع است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه رزمایش طرح زمستانی راهور ناجا در جمع 
خبرنگاران گفت: در حوزه راهداری ۳۰ هزار راهدار در سطح کشور با ده ها هزار تجهیزات 

در راهدارخانه ها در محورهای مواصالتی کشور در حالت آماده باش هستند.

به گزارش تین نیوز، وی با بیان اینکه امیدواریم امسال زمستان کم حادثه ای داشته باشیم، 
گفت: نقاط حادثه خیزی در کشور وجود دارد که بخشی از آن سال گذشته اصالح شده و 
همچنین برنامه ریزی شده است تا طی دو سال آینده باقی نقاط حادثه خیز نیز اصالح شود.

به نظر می رسد هواپیمایی که توسط شرکت رولز رویس برای شکستن رکورد سرعت 
یک هواپیمای تمام الکتریکی ساخته شده است، ظرف سه سال پس از معرفی و 
رونمایی، موفق به انجام این کار شده است. این هواپیمای برقی که روح نوآورینام 
دارد، هفته گذشته در یکی از سایت های آزمایشی وزارت دفاع بریتانیا به آسمان 
رفت و به حداکثر سرعت ۶۲۳ کیلومتر در ساعت )۳۸۷.۴ مایل در ساعت( رسید که 
به گفته شرکت رولز رویس نه تنها به سریع ترین هواپیمای الکتریکی جهان تبدیل 
لکتریکی جهان نیز شناخته می شود. شد، بلکه به عنوان سریع ترین وسیله نقلیه ا

رییس سازمان اورژانس کشور از آمادگی ۲۹۷۷ پایگاه اورژانس در طرح زمستانی 
خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمد جعفر میعادفر در خصوص 
اقدامات اورژانس در طرح زمستانی اورژانس اظهار کرد: اورژانس کشور در طرح 
زمستانی با ۲۹۷۷ پایگاه در سطح کشور، ۵۰ ایستگاه اورژانس هوایی، بیش از ۲۰ 
هزار نیروی عملیاتی، ۴۰۰۰ نیروی ستادی و بالغ بر ۵۰۰۰ آمبوالنس در خدمت 

مردم عزیز خواهد بود.
وی ادامه داد: همکاران ما در نقاط کشور مستقر و آماده ارائه خدمت خواهند بود.

مجتبی شفیعی در مورد چرایی عدم افزایش ساعت طرح ترافیک که قرار بود از امروز 
اعمال شود، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک تهران قرار بود افزایش ساعت 
طرح ترافیک در دو مرحله انجام شود. وی با بیان اینکه ستاد ملی کرونا پیش از این اعالم 
کرده بود که اول آذر مراکز آموزشی و دانشگاه ها تماما بازگشایی می شوند و بر همین 
اساس ما نیز افزایش مرحله دوم ساعت طرح ترافیک را اول آذر اعالم کردیم، گفت: با 
اینکه اعالم کرده بودیم اول آذر زمان افزایش ساعت طرح ترافیک است اما به دلیل 

عدم بازگشایی کامل مدارس و مراکز آموزشی این امر محقق نشد.
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طرح زمستانه پلیس در جاده های کشور آغاز شد 
آمادگی ۲۹۷۷ پایگاه اورژانس در طرح زمستانی 

رولز رویس سریع ترین هواپیمای برقی جهان شد 

چرا ساعت »طرح ترافیک« افزایش نیافت؟ 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکالت موجود در صنعت حمل و نقل اظهار داشت: طرح جامع حمل و نقل به زودی آماده و به دولت ارائه می شود. 

رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران تا پایان ۱۴۰۰  افزایش نقش مردم در بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان داده، امید به 
رشد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت جدید، 
تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در حوزه حمایت از صادرات اجرایی کرده اند که 
نتایج برخی از این اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگی که در 
سیاست های ارزی خود را نشان داده، امید به آینده در میان صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی نیز افزایش یافته است.این ابالغیه ها در چند حوزه 
شرایط را بهبود می بخشد. از سویی در حوزه رفع تعهد ارزی، دولت 
مساعدت های جدیدی را در دستور کار قرار داده است و از سوی دیگر 

هفته انهم
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