
   

uic-statistics-( 2020 بر اساس آمار منتشر شده اتحادیه بین المللی راه آهن ها در سال
synopsis-2020( راه آهن انگلیس با شبکه بیش از 16 هزار کیلومتر با 12 هزار کیلومتر 
دوخطه یا بیشتر و بیش از 6 هزار کیلومتر شبکه برقی با بیش از 11 هزار واحد خودکشش، 12 هزار 
واگن و 244 لکوموتیو )ظاهرا مسافری( و 42 هزار نفر نیرو با جابجایی 
بیش از 530 میلیون قطار کیلومتر موفق به جابجایی 1665 میلیون 
مسافر )آمار 2015( و بیش از 70 میلیارد نفر کیلومتر با سیر متوسط 42 
کیلومتر شده است )با سیر سرانه 1045 کیلومتر(. توجه به این شاخص 
در کنار جمعیت مبین این است که هر نفر از جمعیت 67 میلیون نفری

 تجمع کامیون داران مالباخته مقابل قوه قضاییه+عکس 

انحصار تولید خودرو را با واردات می شکنیم 

سهم بزرگ تجار ایرانی و افغانستانی از راه آهن خواف - هرات  تصویب اختصاص ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرهای کشور 

 راهبرد بلند مدت ناوگان برای صنایع ریلی انگلیس 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه های ریلی که تا پایان عمر دولت دوازدهم به افتتاح می رسند، گفت: امروز از ظرفیت 14 هزار کیلومتر 
در شبکه ریلی کشور بهره می بریم و به همین میزان نیز مسیرهای ریلی در دست طراحی و ساخت داریم و در یک برنامه حداکثر پنج ساله، ظرفیت 

زیرساختی کل راه آهن کشور دو برابر خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اهمیت اتصال ریلی به کشورهای همسایه اظهار داشت: توسعه 
همه جانبه شبکه و حمل ونقل ریلی که یکی از برنامه های اولویت دار کشور است، نیازمند برقراری اتصال ریلی در مرز مشترک با همسایگان و 
تالش حداکثری برای عمق بخشی به این اتصاالت در شبکه ریلی داخلی این کشورها و فراتر از آن، کشورهای ثالث است. به طوری که امکان 

حمل ونقل بین المللی و ترانزیت ریلی، به شکلی مؤثر فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که توسط این دولت به سرانجام رسید، پروژه راه آهن خواف-هرات است، گفت: اتصال استان 
کرمانشاه، همدان، ارومیه و تبریز )از مسیر جدید( به شبکه ریلی هم از دیگر پروژه هایی هستند که در ولت یازدهم و دوازدهم محقق شدند. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح پروژه راه آهن 
خواف- هرات اظهار کرد که اتصال خط ریلی ایران و 
افغانستان برای دو کشور یک فرصت کم نظیر است که 
گشایش بزرگی برای صادرات و واردات، تبادالت تجاری و 
رفت و آمدهای مردم را فراهم می کند. محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به 
اهمیت راه آهن خواف - هرات که هفته گذشته )20 آذر( 
با حضور رئیس جمهوری دو کشور ایران و افغانستان )به 
طور ویدئو کنفرانس( به افتتاح رسید، اظهار کرد: این پروژه 

شهردار تهران از اختصاص 5000 دستگاه اتوبوس برای 
شهرداری های کشور جهت استفاده در حمل و نقل 
عمومی که در ستاد ملی کرونا مصوب شده است، خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پیروز حناچی در آئین 
افتتاح باغ سلیمانیه گفت: خوشحالم که فرصت دیگری 
پیش آمد تا به قول هایی که به شهروندان داده بودیم عمل 
کنیم. بطور قطع می توانیم بگوییم توسعه فضای سبز در 
تهران یکی از راهبردهای این دوره مدیریت شهری است.

فرنوش نوبخت -مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومهمحمدمهدی کربالیی- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(  عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان و عدم امکان انجام سفرهای بین المللی 
ن چشم گیری کاهش  لمللی به میزا زهای بین ا ا ، پرو ها لیل بسته شدن مرز به د
بتدایی پاندمی کرونا )همه گیری(، تقریبًا اغلب  داشت، به گونه ای که در روزهای ا
فرودگاه های جهان به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل در آمد.

در فروردین امسال یعنی حدود یک ماه پس از شیوع ویروس کرونا، 
پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( تا بیش 
از ۹5 درصد کاهش داشت، اما با گذشت زمان و پیش بینی تمهیدات 
الزم و تنظیم پروتکل های بهداشتی، به مرور پروازها کمی بیشتر شد.

وزیر صمت گفت: در طرح واردات خودرو، درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو 
هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود.

 علیرضا رزم حسینی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در طرح واردات خودرو، درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا 
برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. با اجرای این طرح، خودروسازان دولتی 
می توانند 50 درصد افزایش تولید داشته باشند و به این ترتیب شاهد، کاهش قیمت خودرو 

خواهیم بود همچنان که در چند روز گذشته، شاهد کاهش قیمت ها بودیم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برای گرفتن حق مردم تهران بیش از نجابت نیاز به 
سماجت داریم گفت:  اولویت نخست تهران در شرایط کرونا تقویت حمل و نقل عمومی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران 
در مراسم افتتاح باغ سلیمانیه اظهار داشت: این باغ بخشی از عمارت 25 هکتاری 
د مستضعفان و  ن است که با همکاری بنیا له در جنوب شرق تهرا لدو وثوق ا
ز امروز در اختیار شهروندان قرار می گیرد. شهرداری تبدیل به بوستان شد و ا

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقالب با درخواست رئیس جمهور 
مبنی بر ضرورت تمدید زمان بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص موافقت کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مجید انصاری، در ارتباط با خبر تمدید مهلت 
بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر انقالب، 
اظهار کرد: این درخواست توسط رئیس جمهور طی نامه ای به رهبر ارائه شد 
و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند.

رئیس پلیس راهور ناجا: پیشنهاد ما به وزارت کشور این است که طرح منع تردد شبانه 
از ساعت 21 به ساعت 22 تغییر پیدا کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما؛ سردار سرتیپ سید کمال هادیانفر با حضور در 
استودیو برنامه صبح به خیر ایران شبکه یک سیما افزود: در هفته نخست اجرای طرح 
منع تردد شبانه به ویژه در تهران، اصفهان و مشهد تا ۸5 درصد در ساعت 21 کاهش 
تردد وجود داشت، اما این هفته در مقایسه با مدت مشابه 13 درصد افزایش تردد داشتیم.

شماره پانصد و هشتاد- نسخه آزمایشی -۲۴  آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

ظرفیت ریلی کشور در برنامه پنج ساله به دو برابر می رسد 
 انصاری: رهبری با درخواست رئیس جمهور موافقت کردند 

راهکار محسن هاشمی برای توسعه مترو 

طرح منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ آغاز شود 

صبح امروز ) 24 آذرماه( جمعی از کامیونداران مالباخته مقابل قوه قضاییه تجمع کردند و خواستار تسریع در روند پرونده خود شدند. 

نیازمند قطعات هستیم اما پول نداریم افزایش 3 برابری   پروازهای فرودگاه امام نسبت به فروردین99 

راه روشن است

هفته انهم

یکسری از قطارهای ما نیازمند بودجه هستند تا تعمیر شوند. ما باید قطعات تهیه کنیم تا 
تعمیرات انجام شود. قطارهای ما 60 هزار کیلومتر کارکرد دارند و ما روزانه 2 هزار و 100 اعزام 
داریم و سرفاصله قطارها 3 و نیم دقیقه است. ما در حال خدمت رسانی هستیم، اما با این میزان 
کارکرد، قطارها نیازمند قطعات بیشتری هستند. لنت ترمز، چرخ و... 
نیازمندیم تا بتوانیم تعمیرات را انجام دهیم.باید قطعات جایگزین شود، اما 
بی پول هستیم. در حال رایزنی برای گرفتن پول هستیم، اما تاکنون پولی 
نرسیده است. قطارهای ما نیازمند تجهیزات هستند. آمار مسافرانمان 
نسبت به دوران محدودیت های کرونایی افزایش چشمگیری یافته

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-330/223691-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/223708-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/223699-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-61/223701-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-61/223701-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/223709-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/223682-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-13/223686-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-57/223710-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/223683-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/223683-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/223687-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/223687-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-306/223688-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

