
وقتی در شرایط خاص به سر می بریم کمترین توقع این است که اصول را حفظ کنیم نه 
اینکه با یک بخشنامه مانند ممنوعیت ترانزیت سوخت یک شبه همه چیز را خراب کنیم.
باید راننده هم شرایط خاص ترانزیت را درک کند و آن را با شیوه سنتی حمل نکند. در 
نتیجه همه افراد در زنجیره در تمام سطوح باید آموزش ببینند.
وقتی قرار باشد ساختار را زیر سوال ببرید استثنا را بر قاعده ارجح 
می کنید. با یک مورد قاچاق از قاچاق در ترانزیت گفتن درست 
نیست. ترانزیت می تواند ارزآوری داشته باشد، اما به دلیل اینکه 
یک استراتژی مشخص وجود ندارد عمال این اتفاق نمی افتاد.

   

مناطق 17 و 18 تهران به شبکه ریلی متصل می شوند 

قاچاق ترانزیت از سال 91 تاکنون به 200 مورد هم نمی رسد  

تخصیص ۳۵۰۰ میلیارد تومان وام کرونایی برای بخش حمل و نقل   سرپرست وزارت صمت: سهم ریلی ما در حمل کاال پایین است 

 نمی شود یک روزه ترانزیت سوخت را ممنوع کرد 

مدیرعامل شرکت راه آهن در مراسم سومین مرحله بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال جهش تولید، عنوان کرد: ۶۵ دستگاه انواع لکوموتیو 
باری و مسافری، که برخی نو و برخی دیگر تعمیر اساسی شده اند، به ناوگان ریلی کشور افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سعید رسولی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری ۲۰۹ دستگاه به ناوگان ما افزوده شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۷۶ درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم امضا تفاهم نامه و همکاری و سرمایه گذاری برای احداث خط دوم ریاضی مسیر 
)سنگان-تربت حیدریه-جندق-بافق( است.

او ابراز داشت: این محور ریلی بسیار مهم کشور است که معادن کشور و کارخانجات فوالدی و اتصال آن ها به بندر شهید رجایی را تسهیل می کند.

 شهرام آدم نژاد با بیان اینکه برای حفظ صنعت حمل و نقل در 
تمامی حوزه ها نیاز به کمک بوده است، اظهار داشت: بر اساس 
تصمیماتی که در ستاد هماهنگی دولت اتخاذ شد، قرار بر این 
شد که تسهیالتی برای کمک به این بخش در نظر گرفته شود.

وی افزود: ما در حوزه هوایی از اواخر سال گذشته محدودیت های 
پروازی داشتیم، تردد با خطوط راه آهن کاهش یافت، در 
بخش دریایی نیز تقریبا عدم تردد داشتیم و در بخش جاده ای 
نیز از سوی ستاد مبارزه با کرونا محدودیت هایی اعمال شد

سرپرست وزارت صمت مطرح کرد: مجموعه تولیدی کشور 
همیشه نیازمند حمل و نقل است اما سهم ریلی ما در حمل 
کاال کم است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، حسین مدرس 
خیابانی در مراسم الحاق ۶۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی به 
شبکه حمل و نقل عنوان کرد: وزارت صمت برنامه گسترده 
ای برای تولید زنجیره فوالد دارد که بر اساس آن سال گذشته 
۵۷ میلیون تن مجموعه زنجیره فوالد کشور را           صادر کردیم.

او در ادامه افزود: در حوزه شمش فوالدی ظرفیت اسمی 
ما از ۲۸ میلیون تن به 4۲ میلیون تن افزایش می یابد 

خیراهلل خادمی- مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور مرتضی ضامنی- مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور خسرو سرایی-کارشناس حمل و نقل
طبق مصوبه هیات وزیران تاکسی هایی که به عمر ۱۰ سال رسیده باشند فرسوده 
محسوب می شوند و در حال حاضر ۱۹۲ هزاردستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد.
با وجود اینکه طرح نوسازی تاکسی فرسوده که از سال ۹۵ آغاز شد و قرار بود با استفاده از 
ظرفیت برای نوسازی ۶۵ هزار تاکسی اقدام کنیم، اما به دلیل توقف 
طرح نوسازی از سال ۹۵ با انباشت تاکسی فرسوده مواجه شدیم.
توقع سازمان تاکسیرانی از صنعت این است که نیاز نوسازی 
تاکسی به دلیل زیست محیطی بودن را مورد توجه قرار دهد و این 
کمک انجام شود تا ما بتوانیم ناوگان تاکسیرانی را نوسازی کنیم.

 مصطفی آیتی در نشست همفکری بررسی محدودیت ها و چالش های فراروی 
شرکت های حمل ونقل بین المللی در حوزه ترانزیت با بیان امروز بعید است شرکتی 
تن به قاچاق دهد، به جرات می توانم بگویم شرکت های حمل و نقل ۱۰ درصد هم 
مقصر نبوده اند اظهار کرد: آمار قاچاق ترانزیت از سال ۹۱ تاکنون به ۲۰۰ مورد هم 
نمی رسد. همچنین میانگین کامیون های ترانزیتی که با اتهام قاچاق متوقف شده اند 
ساالنه به ۲۵ تا 3۰ مورد هم نمی رسد و در این موارد با حداکثر قاطعیت برخورد می 
شود. این آمار آماری نیست که بخواهیم روی آن مانور دهیم و فضاسازی کنیم.

ه  یستگا ن ا ختما ین گفت: توسعه سا و ن قز ستا زی ا ه و شهرسا ا مدیرکل ر
راه آهن قزوین از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار جدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز- ابراهیم مبارک قدم شامگاه دوشنبه و در حاشیه بازدید وزیر 
راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن قزوین  گفت: پس از ارایه طرح TOD )توسعه مبتنی بر 
حمل و نقل عمومی(، وزیر راه با کلیات توسعه ایستگاه قدیمی راه آهن موافقت به عمل آورده 
و قرار شد در این رابطه موافقت نامه ای بین استانداری، راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری 
اسالمی در خصوص نحوه کمک های متقابل از سوی مدیریت شهری و راه آهن انجام شود.

 محمد اسالمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تین نیوز در خصوص 
اینکه آیا شرکت های هواپیمایی ملزم به پرواز با ظرفیت ۶۰ درصدی هستند یا خیر، 
عنوان کرد: اگر به سایت سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنید بیش از 3۰ سند برای 
کرونا ابالغ شده است و شرکت های هواپیمایی مکلف و موظف به رعایت آن هستند.

وی با بیان اینکه وضعیت هواپیما با اتوبوس و قطار متفاوت است، توضیح داد: در هواپیما به 
دلیل اینکه سیستم تهویه هر سه دقیقه یکبار هوا را تهویه می کند، اگر مسافران در کنار هم 
مینشینند باید حتما ماسک بزنند؛ ایرالین ها نیز موظف به توزیع ماسک در پرواز هستند.

در حالی که برخی رانندگان تاکسی سواری کرایه از افزوده شدن گزینه سفر برون  شهری 
برای  جابه جایی مسافر بین شهرها در اپلیکیشن اسنپ خبر داده اند، دفتر حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.

به گزارش تین نیوز، داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در نامه ای در این مورد به مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری 
کرایه بین  شهری کشور از وی خواسته است مدارک فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حمل و نقل بین 
شهری مسافری به دفتر حمل و نقل مسافر سازمان ارایه شود تا طی مراحل بعدی مسیر گردد.

شماره چهارصد و  هفتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 ورود 65 دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور 

هنوز در پرونده سقوط هواپیمای یاسوج کسی محکوم نشده است 

کلیات طرح توسعه ایستگاه راه آهن قزوین تصویب شد 

 جلوگیری از فعالیت تاکسی های اینترنتی در حمل ونقل بین شهری 

شهردار تهران از اتصال مناطق 17 و 18 تهران به شبکه ریلی خبر داد. 

5 َاَبر پروژه راهی کشور امسال افتتاح می شوند  

راه روشن است

هفته انهم

 ۵ پروژه مهم راهی از جمله کنارگذر جنوبی تهران و کنارگذر جنوبی البرز تا پایان امسال یا 
بهار ۱4۰۰ به بهره برداری می رسند.در راستای تکمیل شبکه آزادراهی کشور ۲۲ طرح آزادراهی 
در برنامه اجرایی داریم که با افتتاح آنها طول شبکه آزادراهی کشور ۲۵ درصد افزایش می یابد.
یک هزار و ۲3۰ کیلومتر عملیات اجرایی توسعه شبکه آزادراهی در 
جریان است، طبق اولویت بندی هایی که صورت گرفته آزادراه هایی 
که پیشرفت فیزیکی آنها باالی ۸۰ درصد است در دستور کار برای 
تکمیل و بهره برداری قرار گرفته است. ۷ پروژه آزادراهی به طول ۶3۱ 
کیلومتر با توجه به پیشرفتی که دارند در اولویت تکمیل قرار داده ایم،

هفته انهم
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