
از اواخر سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا پروتکل پنج  جانبه ای در آنکارا بین کشورهای ایران، 
ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان امضاء شد که قرار بود براساس این پروتکل کریدوری از چین 
به ترکیه و اروپا برای حمل و نقل بار و ترانزیت راه اندازی شود. بر اساس این توافق نرخ تعرفه یکسان  
تدوین و دیگر هماهنگی های الزم در زمینه مربوط به این حمل و نقل انجام شد.
به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرز ترکمنستان اجرایی 
شدن این پروتکل و فعال سازی کریدور مورد نظر به تعویق افتاد، 
اما اخیرا مرز ترکمنستان باز شده و باید منتظر اجرای عملیات 
فورواردی و جذب بار برای آغاز فعالیت در این کریدور باشیم.

   

ممنوعیت پرواز 3 ایرالین خارجی در پی مثبت شــدن تست کرونای مسافران 

ضرر کامیونداران از اجرای سلیقه ای تن-کیلومتر در استان ها  

نتیجه نهایی بازخوانی اطالعات جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی؛ فردا   اتصال پاالیشگاه اصفهان به شبکه ریلی، به زودی 

فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا از مسیر ترکیه 

محمد اسالمی در مراسم امضاء قرارداد نوسازی 1000 دستگاه ناوگان حمل و نقل برون شهری فی مابین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای،  ایران خودرو دیزل و بانک توسعه تعاون عنوان کرد : با ساز و کارهای کارآمد و با درک واقعیت باید برای مسائل اقدام کنیم . اگر ساز و 

کارهای قبلی دچار مشکل بود وقت خود را برای آنها تلف نکردیم .

او در ادامه افزود : در هفته گذشته با بانک صادرات قرارداد نوسازی 5000 دستگاه را منعقد کردیم و امروز نیز نوسازی 1000 دستگاه دیگر را با 
بانک توسعه تعاون برای تامین مالی 5000 دستگاه خودرو رسید .

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر ثبت نام ها صورت بگیرد در دو سال جاری بیش از 2000 دستگاه را تحویل مردم می دهیم .

او ضمن تاکید به این مسئله که برنامه ما نوسازی 65000 دستگاه ناوگان حمل و نقل برون شهری است بیان کرد : الزم است سن ماشین االت 
سنگین را از 60 به 40 سال برسانیم که البته 40 سال هم عدد باالیی محسوب می شود .

نتیجه نهایی و جزئیات بازخوانی اطالعات جعبه سیاه 
بوئینگ اوکراینی شامل نوار مکالمات خلبان و نوار 
پارامترهای موتور که توسط تیم بررسی سانحه سازمان 
هواپیمایی مشخص شده است، ظرف یک یا دو روز 
آینده توسط رئیس این سازمان اعالم رسمی می شود.
پس از پایان بررسی ها و بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ 
اوکراینی، مقرر است روز آینده دوم شهریور رئیس سازمان 
هواپیمایی جزئیات بازخوانی اطالعات نوار پارامترهای موتور 
و مکالمات کابین و خلبان و ابعاد وقوع این حادثه را اعالم کند.

اتصال مراکِز استان های مرکزی ایران به چشمه های 
بار، حلقه اتصال کریدر شمال-جنوب است که بسیاری 
از بخش های آن اجرا شده است اما بعضی از بخش 
های مهم نیز در انتظار اتصال به شبکه ریلی هستند.

در هفته ای که گذشت، به منظور افزایش راندمان کاری و 
سیر روان قطارها، عملیات روسازی یک خط کمربندی و 
۳ خط قبول و اعزام در ایستگاه چادرملو آغاز شد تا ایستگاه 
چادرملو به عنوان یکی از مهمترین مبادی بارگیری 
شبکه ریلی کشور واز پرترافیک ترین مبادی بارگیری 

محمد راستاد- رییس سازمان بنادر و دریانوردی تورج دهقانی زنگنه-رییس سازمان هواپیمایی سعید رسولی- مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
آقای بهاروند، معاون وزیر امور خارجه در راس هیاتی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف جلساتی 
را با اوکراین برگزار کرده اند.مذاکره در خصوص مسایل مربوط به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
از جمله موضوع پرداخت غرامت در این مذاکرات کلید خورد؛ قرار است جلسه بعدی در مهر ماه در 
تهران برگزار شود.آنچه مسلم است اینکه ایران از مسوولیت این خطا را 
پذیرفته، بنابراین در خصوص مذاکره برای پرداخت غرامت کامال آماده است.

پرداخت غرامت مقدماتی دارد که در حوزه های فنی و حقوقی به نتیجه 
خواهد رسید و بر مبنای تفاهمی که صورت خواهد پدیرفت، انجام می شود. 
در حدود اصول بین المللی و بدون تبعیض غرامت پرداخت خواهد شد

لعمل  ز اجرای سلیقه ای دستورا یک فعال حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ا
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد محاسبه هزینه حمل کاال بر 
د کرد. نتقا ستان های مختلف، ا اساس شاخص تن-کیلومتر به روز شده در ا
به گزارش تین نیوز،  سید فخرالدین شریعتی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: 
باتوجه به دستور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر الزم االجرا بودن 
بدون کم و کاست محاسبه کرایه حمل کاال بر اساس شاخص به روز رسانی شده 
ین زمینه سلیقه ای عمل می کنند. ز استان ها در ا تن-کیلومتر، باز هم بعضی ا

در پی خسارات وارده به بخش مسافری ناوگان ریلی کشور در ایام کرونایی، این 
انجمن خواستار کمک ویژه به شرکت های مالک ناوگان مسافری شد.در بخشی از 
متن این نامه آمده است: »لزوم دریافت کمک زیان 1000 میلیارد تومانی میبایستی 
کماکان مدنظر برای ادامه فعالیت بخش مسافری ریلی شود ولی علی رغم مخالفت 
برای دریافت تسهیالت کرونا، شرکت ها از اجبار پذیرفته اند تا فعال مشکل خود را از 
این طریق حل نموده و منتظر مساعدت های آتی باشند. در این راستا به دلیل طوالنی 
شدن فرآیند تشریفات وثیقه گذاری و پذیرش ناوگان به عنوان وثیقه برای مالکین قطار 

هش  کا ز  ا  ، ت ر تجا و  ن  معد صنعت ,  ت  ر ا ز و یع  صنا ر  مو ا ن  و معا
. د ا د خبر  یه  ما سر ی  ید عا بر  ت  لیا ما خذ  ا با  و  ر د خو ر  ا ز با ب  لتها ا
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت صمت؛ آقای مهدی صادقی نیارکی با بیان 
اینکه قیمت های فعلی خودرو ها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی 
لتفاوت  طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه ا
قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله گران خودرو مالیات اخذ می شود. 
دولت رفته، می تواند حضور دالالن و واسطه گران را در این بازار کمرنگ کند.

مدیرعامل متروی تهران با اشاره به خطوط اکسپرس تصویب شده در طرح جامع حمل و نقل 
ریلی تهران، از برگزاری مناقصه انتخاب مشاور طراح این خطوط تا پیش از پایان سال خبر داد.

مناقصه انتخاب مشاور طراح خطوط اکسپرس متروی تهران، پس از تهیه اسناد 
فنی خاص این خطوط، طی ۳ ماه آینده برگزار می شود. مدیرعامل متروی تهران 
با اعالم این خبر گفت: نوع ناوگان، تجهیزات و امور ساختمانی خطوط اکسپرس 
متفاوت از خطوط فعلی متروی تهران است؛ لذا نیاز به تهیه اسناد فنی جدید دارد. 

شماره پانصد و هشتم- نسخه آزمایشی -۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 نوسازی 65000 کامیون فرسوده طی سه سال آینده 

چگونه التهاب بازار خودرو کاهش می یابد؟ 

 درآمد شرکت های ریلی مسافری 93 درصد کاهش یافته اند 

انتخاب مشاور طراح خطوط اکسپرس مترو در آینده نزدیک 

بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری تست کرونای مسافران سه ایرالین خارجی مثبت شده است. 

شرط ایران برای ادامه حضور هندی ها در چابهار ایران آماده مذاکره برای پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی است 

راه روشن است

هفته انهم

در حال حاضر قرارداد بهره برداری موقت با شرکت هندی در جریان است و در قرارداد اصلی تامین تجهیزات 
از سوی هندی ها تعهد شده است و پارت اول تجهیزات شامل موبایل کرین ها امسال تامین می شود.

قرارداد اصلی فقط شامل تامین تجهیزات بندر نیست و در مورد برخی از بندهای قرارداد اصلی در 
حال مذاکره هستیم، به نظر می رسد با روندی که در حال انجام آن هستیم 
اشکالی در فعال سازی قرارداد اصلی 10 ساله BOT بندر شهید بهشتی 
با مشارکت هندی ها ایجاد نمی شود و این قرارداد عملیاتی می شود.
ز پروژه مطرح نیست و  ل حاضر خروج هندی ها ا ر حا د
ست،  له ا 10 سا صلی  د ا ا رد زی قرا لسا تمایل طرفین فعا

هفته انهم
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