
تا ۲ ماه آینده سوخت تمامی خودرو های سواری کرایه ای بین شهری بر اساس پیمایش انجام 
می شود. نظارت های کاملی از سوی تمامی بازرسان بر این ناوگان صورت می گیرد و با توجه 

به آنکه سوخت تمامی ناوگان های سنگین جاده ای گازوئیل است بنابر این بهانه ای برای 
افزایش قیمت کرایه حمل و نقل عمومی وجود ندارد. در بخش 

وانت بار ها هم سهمیه سوخت اختصاصی به آن ها تا ۷۵۰ لیتر در 
ابتدای دی ماه به کارت سوخت آن ها واریز می شود. بر اساس بانک 

اطالعاتی که ایجاد کرده ایم، تمامی خودرو ها بر اساس پیمایش، 
سوخت الزم را دریافت می کنند. 

   

 برگزاری بزرگترین رویداد بین المللی صنعت فرودگاهی در منطقه خلیج فارس 

 یک راهکار برای توانمندسازی ناوگان خودمالک جاده ای 

تشریح وظایف اصلی فرودگاه های کشور برای عملیات زمستانی   مدیرعامل »راه آهن کشش« درگذشت 

سهمیه بنزین سواری های بین شهری چقدر است؟ 

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته از تشکیل چند کمیته ریلی در سال جاری خبر داد که با تشکیل آنها  بخش خصوصی 
نیز  می تواند در تصمیم گیری ها مشارکت کند.

به گزارش تین نیوز، مهرداد تقی زاده در خصوص نحوه خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ریلی، در گفت و گو با خبرنگار این شبکه خبری بیان کرد: 
از سال ۷۵ و ۷6 که به عنوان مدیرعامل رجا انتخاب شدم،  خصوصی سازی در حوزه حمل و نقل ریلی شروع شد.

وی افزود: به دلیل این که معتقد بودم بخش خصوصی باید در حوزه حمل و نقل ریلی فعال باشد، در ابتدا راهبری قطارها به بخش خصوصی واگذار شد، 
بدین شکل که اعالم می کردیم شرکت هایی که تمایل دارند راهبری قطار را انجام دهند آمادگی خود را اعالم کنند.

او ادامه داد: پیشنهاد شرکت رجا به شرکت هایی که تمایل به این کار داشتند این بود که، مهمانداران قطار را بیاورند یا مهمانداران ما را تحت نظر 
بگیرند و وارد این عرصه شده و نظارت مهمانداران را به عهده بگیرند و خدمات مناسبی ارائه دهند و پس از اخذ آموزش های الزم، در آخر راهبری قطار 

را به عهده بگیرند.

مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در همایش 
مدیران فرودگاهی و ستادی به ارائه توصیه های الزم 
برای انجام عملیات زمستانی موفق و کارآمد پرداخت.

حمید حاجی بیگی دبیر کمیته عملیات زمستانی فرودگاه های 
کشور در دومین همایش مدیران ستادی و فرودگاهی 
کشور عنوان کرد: عملیاتی نگه داشتن فرودگاه ها یکی از 
مهم ترین موضوعاتی است که در فصل سرما دغدغه مدیران 
فرودگاه های کشور)فرودگاه های سردسیر( محسوب می شود. 

ناصر صوفی از فعاالن حوزه حمل و نقل ریلی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن کشش روز گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت.

به گزارش تین نیوز، ناصر صوفی، دانش آموخته مهندسی 
برق و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، از نیروهای 
قدیمی راه آهن جمهوری اسالمی ایران بود و کار خود 
را از سال 1366 در آن به عنوان کارشناس برق راه آهن 
آغاز کرد. او در سال 13۷1 به عنوان رئیس کارخانه 
راه آهن معرفی شد و سپس به شرکت »رجا« رفت و د

علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهرانپیروز حناچی، شهردار تهران  عبدالهاشم حسن نیا،  مدیرعامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 به هیچ عنوان هیچ افزایش قیمتی در خصوص کرایه تاکسی ها نخواهیم داشت.باید به شما 
بگویم که اقدامات دیگری هم در شهرداری تهران در حال انجام است تا آلودگی هوای شهر تهران 
کاهش یابد. همانطور که می دانید یکی از دالیل آلودگی هوای تهران وجود ذرات معلق در هوای 
شهر است که برای کاهش این ذرات موضوع نصب فیلترهای دوده را در 
دستور کار قرار داده ایم . هفته گذشته تفاهم نامه ای در این خصوص به 
امضا رسید. ما تالش داریم تا ساخت فیلترهای دوده بومی سازی و توسط 
شرکت های داخلی انجام شود در کنار این موضوع می دانید که 4۰ درصد 
آلودگی هوای شهر تهران به خاطر استفاده از خودروهای شخصی است

یک فعال حمل و نقل جاده ای با بیان این که مسئوالن دولتی حمل و نقل ونقل 
قعیت بزرگ که بخش اعظم ناوگان کشور خودمالک است را  جاده ای، این وا
پذیرا باشند، اظهار کرد: در برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و 
باالخره آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی هم این مهم باید در نظر گرفته شود.

به گزارش تین نیوز، به گزارش تین نیوز، حامد امامی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان 
کرد و افزود: همچنین سازمان  راهداری به عنوان متولی حمل و نقل جاده ای در کشور می تواند 
ناوگان خود مالک با این پتانسیل را در قالب شرکت تعاونی  حمل و نقل سازماندهی کند.

نصد  ر و پا ا 3 هز ز  ۹۸ بیش ا ه سال  یان مهرما ری تا پا بتدای سال جا ز ا ا
ست. ه ا ر شد ا گذ ا د و تیو یز مو ت لکو ا فع عیب به تعمیر تیو جهت ر مو لکو

به گزارش تین نیوز به نقل از ریل نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه 
آهن یزد، در هفت ماه ابتدایی سال جاری 36۲۹ دستگاه لکوموتیو به تعمیرات 
لکوموتیو یزد ورود داده است که 3۵6۲ دستگاه آن مرمت و با بار کامل اعزام 
شده است و فقط 6۷ دستگاه آن با کسر بار ویا به طور سرد اعزام شده است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی از کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت های 
خارجی از روز آینده خبر داد.مسعود پل مه بعدازظهر امروز اظهار داشت: در ابتدای 
سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام تهدیدات اقتصادی علیه کشورمان شکل گرفت و 
شرکت های بزرگ کشتیرانی نیز در همین راستا از همکاری با کشور ما سرباز زدند.

وی افزود: اواخر اردیبهشت امسال ما تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر تغییر دادیم تا مانع بروز 
هیجانات بر بازار شود. در یک سال گذشته مذاکرات مستمری با بخش های مختلف اقتصادی 
دولت و بخش خصوصی داشتیم و به توافق ضمنی با دست اندرکاران در این باره رسیدیم.

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور پایتخت در خصوص استقرار  آلودگی در سطح 
شهر تهران و تمهیدات پلیس برای روز یکشنبه با توجه به تعطیلی مدارس اعالم کرد: فردا 
محدودیت تردد کامیون ها به صورت ۲4 ساعته در سطح شهر تهران برقرار خواهد شد.
 رئیس پلیس پایتخت با تأکید بر این مطلب که برای روز یکشنبه طرح زوج و فرد 
و محدودیت تردد برای سایر خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: مأموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی پایتخت با استقرار در 1۵۲ نقطه در سطح شهر، خودروهایی را که 
آالینده بوده  اعمال قانون کرده و تعدادی از خودروها پالک تعمیری دریافت کرده اند.

شماره سیصد و  پنجاه و چهارم- نسخه آزمایشی -۹ آذر ماه ۱۳۹۸
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نقش بخش خصوصی ریلی در تصمیم گیری ها پررنگ می شود 

کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت های خارجی 

تعمیر و راه اندازی بیش از ۳۵۰۰ لکوموتیو در راه آهن یزد 

فردا »طرح زوج و فرد« اجرا نمی شود 

هفتهانهم
راهروشناست

همایش Airports Exchange توسط شعبه اروپایی شورای بین المللی فرودگاه ها، با همکاری شاخه آسیا-پاسیفیک این شورا، از تاریخ چهارم تا ششم آذر ماه 98 برگزار شد.

تکمیل خط 6 مترو تهران به سال آینده کشیده شد کرایه تاکسی به هیچ عنوان افزایش نمی یابد 

هفتهانهم

در صورت تأمین منابع مالی 6 ایستگاه از خط 6 مترو حدفاصل ایستگاه تربیت مدرس تا 
خیابان ستاری در نیمه نخست سال ۹۹ به بهره برداری می رسد. دستورهای الزم را به منظور 
پیشبرد دقیق و سریع عملیات عمرانی و تجهیز ایستگاه ها انجام شده و بازدیدهای هفتگی از 
بخش های مختلف خط 6 تا زمان تکمیل کامل خط ادامه دار خواهد بود.

در صورت تأمین منابع مالی در تالشیم 6 ایستگاه از خط 6 حدفاصل 
ایستگاه تربیت مدرس تا خیابان ستاری در نیمه نخست سال آتی 
به بهره برداری برسد. شاید اگر در سال های گذشته موضوعات 
مالی مانعی بر سر راه شرکت مترو نبود امروز می توانستیم با 
توسعه بیشتر خطوط در کاهش آلودگی هوا  اثرگذارتر باشیم.
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