
   

همزمان با معرفی توربوترن در ایران در نیمه دهه 50 شمسی، قطارهای Turboliner در 
سال 1976 در آمریکا با مشخصات مشابه اجزای اصلی معرفی شدند، عملکرد این قطارها طی 
 The American با موضوع ASME ،دوازده سال در انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
Turboliner, A Progress Report  در 1989 مورد بررسی قرار 
گرفت:در سال AMTRAK ،1973 7 قطار از سری قطارهای توربینی 
را خریداری نمود و این قطارها در سال 1976 در کریدور بوفالو- نیویورک 
قرار گرفتند. البته، خط در این کریدور از سرعت باال و کیفیت مطلوبی 
برخوردار نیست ولی سرعت قطار به 177 برابر متوسط آمتراک بوده است

صنعت ریلی؛ حمایت انــدک و بانک هایی که همکاری نمی کنند 

ایستگاه مترو محالتی به زودی افتتاح می شود 

آغاز تحویل اتوبوس های ساخت داخل به شهرداری ها  افزایش ۵۰ درصدی کامیون های خروجی از پایانه های مرزی 

 آموزه هایی از قطار خودکشش توربوالینر؛ همزاد توربوترن 

انجمن شرکت های هواپیمایی خواستار حذف محدودیت 60 درصد ظرفیت در پروازها، شدند.

به گزارش تین نیوز، یونس دقیق کیا، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی طی نامه ای به رئیس جمهور عنوان کرد: ازآنجاکه این 
محدودیت تاکنون در دنیا اجرا نشده و با هماهنگی به عمل آمده کلیه مسافران در مبادی ورودی ترمینال ها تب سنجی شده و کارت پرواز آن ها 

پس از کنترل با سامانه بانک اطالعاتی وزارت بهداشت صادر می شود، نسبت به اعمال این محدودیت تجدیدنظر شود.

وی افزود: آخرین آمار انجمن بین المللی شرکت های هواپیمایی )یاتا( نشان می دهد که احتمال ابتال به کرونا قبل از الزام به استفاده از ماسک 
یک مورد در 27 میلیون مسافر بوده است.

دقیق کیا ضمن تأکید بر کاهش 43 درصدی مسافران پروازهای داخلی و 96 درصدی مسافرت پروازهای بین المللی در شش ماهه سال جاری 
اظهار کرد : صنعت حمل و نقل هوایی پس از شیوع کرونا بیشترین آسیب را در جهان و ایران دیده است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرودیزل، از آغاز 
واگذاری اتوبوس های ساخت داخل به شهرداری ها خبر داد.

به گزارش تین نیوز، سعید لیالز در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم اکنون 
اتوبوس های تولیدی خود را به شهرداری های تهران 
و کرمان تحویل داده ایم همچنین در حال تحویل به 
شهرداری مشهد هستیم ضمن اینکه با 10 شهرداری نیز 
برای تولید و تحویل اتوبوس مذاکراتی در حال انجام داریم.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: تعداد کامیون های 
خروجی از پایانه های مرزی کشور در آذرماه سال جاری 
فزایش یافته است. نسبت به ماه قبل 49 درصد ا

جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
این سازمان گفت: در آذرماه سال جاری تعداد 159 هزار و 996 
دستگاه کامیون از پایانه های مرزی جاده ای تردد کرده اند 
که از روند جهشی تردد از مرزهای زمینی کشور حکایت دارد.

سردار سید کمال هادیانفر-رییس پلیس راهور ناجاغالمحسین دغاغله - مدیر کل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
صفهان بزرگترین قطب حمل و نقل جاده ای کشور است و این استان از نظر حمل و نقل، رتبه 
نخست کشور را دارد.توقف ناوگان در جاده های بین شهری، مشکالت حق توقف در پایانه های 
مرزی، مشکالت حمل کاال و ایجاد وقفه در حمل کاال و ... از جمله مسائل مطرح شده در این 
نشست بود و سازمان راهداری نیز بنا بر تکلیف قانونی خود وظیفه رسیدگی 
فوری و حل و فصل این موارد را  در دستور کار قرار دارد.براین اساس قرار 
شد تا چند روز آینده برای رفع برخی این مشکالت تصمیمات اجرایی 
اتخاذ شود، البته برخی مشکالت همچون تامین اقالم مورد نیازخارج 
از حیطه فعالیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خارج است

مدیرعامل شرکت مترو گفت: تکمیل ایستگاه مترو شهید محالتی در مراحل پایانی است و 
این ایستگاه احتماال در بهمن ماه افتتاح خواهد شد.مدیرعامل شرکت مترو در جریان بازدید 
از 3 ایستگاه در حال تکمیل اقدسیه، میدان قیام و شهید محالتی، آخرین وضعیت پیشرفت 
فیزیکی این ایستگاه ها را به همراه مجریان خطوط مربوطه و سایر دست اندرکاران امر، مورد 
بررسی قرار داد. در پایان این بازدید، علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران از تالش برای 
متوقف نشدن روند عملیات اجرایی 10 ایستگاه در حال تکمیل شبکه مترو در دوران بسیار 
سخت اقتصادی شهرداری تهران سخن گفت و افزود: علیرغم آنکه هنوز منابع مالی مورد نیاز 

بخش عربی پایگاه میدل ایست نیوز نوشت: کشورهای عربی با تکمیل خط راه آهن 
شلمچه - بصره می توانند از طریق ایران به چین برسند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، این پایگاه خبری - تحلیلی روز شنبه در گزارشی با 
اشاره به گذرگاه مرزی ریمدان - گبد که 29 آذر امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان و شماری از مقامات پاکستانی افتتاح شد، نوشت:  طی سالهای گذشته، ایران 
به روابط تجاری خود با کشورهای همسایه خود اهمیت زیادی داده است و تاکنون به 

رغم تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه تهران،  این روابط ادامه یافته است.  

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه لیست اطالعات خانه های 
خالی ناقص است، گفت: در صورت تکمیل اطالعات اخذ مالیات از خانه های خالی از 
دو هفته دیگر شروع می شود.به گزارش تین نیوز، هادی خانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره روند بررسی فهرست ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از خانه های 
خالی برای آغاز اخذ مالیات اظهار داشت: بحث ارسال پیامک و احراز خالی بودن 
خانه ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این اقدامات باید توسط وزارت راه و 
شهرسازی انجام شود. سازمان امور مالیاتی صرفا لیست اسامی افراد و اطالعات ملک 

سازمان بنادر از یکپارچه شدن فعالیت سامانه های الکترونیکی این سازمان خبر داد.
به گزارش تین نیوز ، سازمان بنادر و دریانوردی در اطالعیه ای خطاب به فعاالن و ذی 
نفعان دریایی و بندری اعالم کرد با توجه به راه اندازی درگاه واحد خدمات الکترونیک 
سازمان بنادر و دریانوردی، الزم است تا کلیه استفاده کنندگان از سامانه جامع 
دریایی )IMAS(، سامانه کنترل عملیات کانتینر )CSS(، مدیریت کاالی متفرقه 
)GCOMS(، سامانه جامع دریانوردان و… در سایت sp.pmo.ir ثبت نام و از 

این درگاه واحد الکترونیک بهره برداری کنند.

شماره پانصد و نود و دوم- نسخه آزمایشی -۱۳ دی ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 ایرالین ها خواستار حذف محدویت 60 درصدی پروازها شدند 
اطالعات لیست خانه های خالی ناقص است 

کشورهای عربی از طریق راه آهن ایران به چین می رسند 

سامانه های الکترونیکی سازمان بنادر یکپارچه شدند 

با گذشت حدود ۶ ماه از این زمان، شرکت های حمل و نقل ریلی به ویژه در حوزه مسافری با وجود مشکالت متعدد، نیازمند مساعدت مسئوالن بانک ملت برای تسریع در پرداخت این تسهیالت هستند. 

جریمه موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی ضرورت گسترش سیاست  سیستمی و هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل کاال 

راه روشن است

هفته انهم

موضوع معاینه فنی موتورسیکلت جدی است و در 128 مرکز معاینه فنی که 14 مرکز آن در 
تهران برای ماشین و موتور و مابقی در شهرستان هاست، خدمات مربوطه ارائه می شود.

سیستم LEZ که برای  کنترل آلودگی هوا در کالنشهرها روی دوربین های ثبت تخلفات 
نصب شده نسبت به اعمال قانون این موارد اقدام کرده و برایش فرقی 

ندارد که خودرو یا موتورسیکلت از مقابل آن رد شود.
تاکید ما این است که مالکان موتورسیکلت ها هم برای ارتقاء و سنجش 
ایمنی وسیله خود و هم برای کاهش آلودگی هوا، معاینه فنی وسیله 

خود را دریافت کنند.

هفته انهم
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