
ل نمودن  ساسی ترین پروژه احیا و فعا ر به زاهدان، قطعا ا بها پروژه ریلی چا
. نستان خواهد بود فغا بع معدنی دنیا در ا نزیت بزرگترین و باکیفیت ترین منا ترا
قتصادی است که  ز منظر ا ر به زاهدان منحصرترین خط ریلی کشور ا بها ریل چا
. ند پیونددهنده کشورهای منطقه با یکدیگر باشد ا می تو
این خط ریلی ضمن پیوند کشورهای حوزه دریای عمان و 
CIS  و  اقیانوس هند، شاخ و شرق آفریقا به کشورهیا عضو 
همچنین روسیه و شرق اروپا، عمال با تکمیل و استانداردسازی 
می تواند به اصلی ترین شاهراه اقتصادی این کشورها تبدیل شود.

   

۳۰۰۰ میلیارد تومان میزان تسهیالت درخواستی شرکت های حمل ونقل 

 چرا باید نفت کنار حمل ونقل باشد؟  

مخالفت وزیر با بازگشت باجه  عوارضی به آزادراه های الکترونیکی   ضریب اشغال قطارها 95 درصد کاهش یافته است 

ظرفیت ۸۰ میلیارد دالری ترانزیت با راه اندازی راه آهن چابهار-زاهدان 

مدیر ایستگاه تهران هواپیمایی ایران ایر با تاکید بر اینکه مسافر مشکوک به کرونا اجازه ورود به هواپیما را نخواهد داشت، بیان کرد: برای فاصله 
گذاری اجتماعی، اقدام به فروش تمام ظرفیت هواپیما نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مسعود محمدی مدیر ایستگاه تهران هواپیمایی ایران ایر در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از عملیات ضدعفونی 
ناوگان این شرکت در پاسخ به سوال خبرنگار تین نیوز مبنی بر اینکه آیا موردی از ابتال کرو پروازی این شرکت به کرونا داشته اید؟ گفت: در ابتدای 

شیوع این ویروس، برخی از کرو مبتال شده بودند اما در حال حاضر خیر.

او در ادامه عنوان کرد: ما در پروازها تا جایی که امکان دارد، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت میکنیم؛ در همین راستا هواپیماهای با ظرفیت 120 
مسافر حداکثر 100 مسافر پذیرش داریم. 

او افزود: در فوکرها با ظرفیت 105 مسافر حداکثر 70 مسافر و در ای تی آرها با ظرفیت 65 مسافر حداکثر 45 مسافر می پذیریم.

در حالی که برخی گمانه زنی ها از احتمال بازگشت 
باجه های عوارضی به آزادراه های الکترونیکی خبر داده 
بودند وزیر راه و شهرسازی مخالفت صریح خود را با 
دستی شدن عوارض این آزادراه ها و تعیین تکلیف هر 
چه سریع تر برخی اختالفات به وجود آمده، اعالم کرد.

طی سال های گذشته به تدریج آزادراه های کشور به طرح دریافت 
عوارض به صورت الکترونیکی پیوستند و باجه های عوارضی 
به تدریج جای خود را به دوربین های ثبت عوارض دادند.

به تازگی انجمن صنفی شرکت های ریلی و خدمات 
وابسته در نامه ای خطاب به معاون وزیر راه و شهر سازی 
و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
خواستار کمک و تالش مضاعف در جهت بهبود وضعیت 
قطارها و استفاده ی بیشتر هم وطنان از این واحد حمل 
و نقلی شدند.به گزارش تین نیوز، در ابتدای این نامه که 
به مشکالت شرکت های ریلی پرداخته، آمده است: 
»همان گونه که استحضار دارید از ابتدای اسفند مال 
سال 1398 و با شیوع ویروس کرونا در کشور بخش حمل 

محمود علیزاده -معاون سازمان امور مالیاتیسید مصطفی میرسلیم -نماینده مردم تهران بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توسعه حمل و نقل عمومی در کالنشهرها به ویژه شهر تهران یکی از تاکیدات مجلس یازدهم 
است و در این میان اولویت مجلس توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل پاک است.از آفت های 
مرکز مطالعات این است که تحقیقات و پژوهش های انجام شده صرفًا کتابخانه ای باشند و 
تحقیقات قدرت اجرایی نداشته باشند. باید سرنوشت کارهای مطالعاتی 
مشخص باشد و مرکز مطالعات به عنوان یک مرکز تخصصی پژوهشی 
نتایج اجرایی مطالعات خود را از مدیران شهری طلب کند. یکی از مطالعات 
ضروری شهر تهران، بررسی ظرفیت تهران از نظر زیست محیطی است 
چرا که به نظر می رسد در طول دهه های اخیر از این ظرفیت فراتر رفته ایم 

یک کارشناس لجستیک گفت:واقعیت این است که درحال حاضر نه بخش نفتی 
ا متوجه می شود و نه برعکس. فراموش نکنیم  حرف های بخش حمل ونقل ر
که وقتی از حمل ونقل حرف می زنیم منظور تنها وزارت راه وشهرسازی نیست. 
بلکه از جامعه حمل ونقل و همه بخش های آن در تمام سطوح حرف می زنیم. پس 
باید به درکی متقابل رسید. چراکه در فقدان چنین درک متقابلی است که وزارت نفت 
مصوبه ای را صادر می کند که به ضرر بخش حمل ونقل و ترانزیت کشور ختم می شود.
شواری عالی هماهنگی حمل ونقل گفت: ما کشوری صاحب انرژی و سوخت هستیم 

صبح امروز دوشنبه اصحاب رسانه از عملیات ضد عفونی ناوگان هواپیمایی ایران ایر در 
فرودگاه مهرآباد بازدید کردند.به گزارش خبرنگار تین نیوز، در ادامه این بازدید حسن خرسند 
معاون خدمات فرودگاهی ایران ایر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هواپیماها در شب پس از 
آخرین پرواز خود ضدعفونی می شوند و این عملیات مجددا 24 ساعت بعد انجام می گیرد.
او با بیان اینکه طبق دستورالعمل ها اقدام به ضد عفونی هواپیماها می کنیم گفت: 
در چهار ماه گذشته مواد ضدعفونی برای انجام این موضوع از وزارت بهداشت 
گرفته شده است و هر پرواز برای ماندن در تهران و شهرستانها در فرودگاه می ماند 

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان شهرستان میبد پیشنهاد داد سیستم 
بارنامه نویسی به گونه ای به روز رسانی شود که مبلغ کل کرایه به طور خودکار 
شامل هزینه های مختلف و حقوق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شود.

به گزارش تین نیوز، حامد امامی میبدی در بخشی از نامه  به مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان یزد که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت، عنوان کرد: 
در نامه مورخ 14 تیرماه امسال مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال به صراحت  ذکر شده عدد 
حاصل از تن-کیلومتر خالص دریافتی راننده است و دیگر هزینه ها باید به آن افزوده شود.

مان حمل و نقل و  ز حد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک سا ا مدیر و
ترافیک  از ارائه تسهیالت به دوچرخه سواران در مدت زمان یک ماه خبر داد.

به گزارش تین نیوز، یعقوب آزاده دل گفت: در راستای اجرایی نمودن برنامه های سند 
توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران، ارائه پارکینگ امن دوچرخه به دوچرخه سواران 
بسیار ضروریست. از سوی دیگر در راستای تشویق پرسنل به استفاده از دوچرخه در 
ترددهای کاری خود، دستورالعمل ساختمان دوستدار دوچرخه جهت اجرا ابالغ شده است.

شماره چهارصد و  هشتاد و سوم - نسخه آزمایشی -۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 اجازه ورود مسافر مشکوک به کرونا در هواپیما نمی دهیم 

 پیشنهاد قابل توجه یک فعال صنفی در مورد بارنامه نویسی 

 رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان هوایی ایران ایر 

 ارائه پارکینگ امن دوچرخه به دوچرخه سواران 

مدیرکل دفتر ارزیابی  های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل  و     نقل وزارت راه و شهرسازی از ارسال پرونده بالغ بر ۱۲۵ هزار متقاضی فعال در حوزه حمل و نقل به بانک ها برای دریافت تسهیالت حمایتی خبر داد. 

اطالعات سامانه امالک برای مالیات  از خانه های  خالی کامل نیست اولویت مجلس یازدهم توسعه حمل و نقل پاک و ریلی است 

راه روشن است

هفته انهم

ز یک  ا ر کمتر  د تی  لیا ما ر  مو ا ن  زما ، سا شد با شته  ا د دگی  ما آ نه  ما گر سا ا
. هد می د م  نجا ا ا  ر ت  لیا ما لبه  مطا و  لک  ما به  ت  لیا ما نرخ  ن  عال ا هفته 
به محض اینکه اطالعات سامانه امالک و اسکان تکمیل شود، محتوای آن آمادگی 
ند واحدهای خالی را تخیص دهد،  الزم را داشته باشد و بتوا
مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه را شروع می کنیم.
گر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک 
هفته اعالن نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می دهد. 
سامانه امالک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است

هفته انهم
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