
   

مشکل حل و مفاصاحساب برای وثایق شهرداری صادر شده است.ماجرا به این قرار است که شهرداری 
باید امالکی را نزد دفترخانه به نفع بانک رفاه به وثیقه می گذاشت تا در واقع وثیقه آن پولی باشد 
که بانک رفاه می پردازد چون بانک اوراق را می گیرد ولی پول نقد می دهد و بعدا در بلندمدت 
شهرداری باید بازپس دهد. بابت این تضمین، طبق عرف بانکداری و 
قوانین و مقررات کشور، بانک رفاه باید وثیقه ای بابت تضمین بگیرد 
و آن وجوه نقد را به آن دستگاه بدهد، بابت وثیقه گرفتن معموال ملک 
وثیقه می گیرند. ملک را که به دفترخانه می برند گواهی هایی برای 
توثیق ملک نیاز است که یک مورد استعالم از تامین اجتماعی است

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایرتاکسی/ فرودگاه ها آماده می شوند 

 رجا از فروش بلیت به بیماران کرونایی خودداری می کند 

 از تعطیلی بازار سنگال غلط دریافت نکنید  خط تولید لکوموتیو داخلی پس از ۱۰ سال مجددا زیر خط تولید رفت 

حل مشکل آزادسازی اوراق مشارکت مترو 

با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران و در مرحله هشتم از تولیدات ناوگان ریلی، ۷۰ دستگاه ناوگان ریلی 
به ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

بطور کلی امسال در سال جهش تولید و در مجموع هشت مرحله، ۵۲۱ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۱۱۵۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در این مرحله ۶۷ دستگاه واگن باری نو، ۲ دستگاه خودکشش ترنست نو و ۱ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده به بهره برداری رسید که با ورود این 
تعداد ناوگان به شبکه ریلی که صد درصد در شرکت های داخلی تولید و یا بازسازی شده، برای ۲۳۴ نفر اشتغال زایی شده و صرفه جویی ارزی 

۸/۲ میلیون یورویی به دنبال داشته است.
واگن پارس، فوالد درخشان، مپنا لکوموتیو و واگن سازی کوثر، شرکت های سازنده و بازسازی کننده ناوگان در این مرحله هستند و شرکت های 

سرمایه گذار این ناوگان پویا ترابر پیشتاز، آذرکیا تجارت، حمل ونقل ریلی رجا و مپنا است.

امروز با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران و در مرحله هشتم از تولیدات ناوگان 
ریلی، ۷۰ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان 

به بهره برداری رسید.

به گزارش تین نیوز، این تعداد، در ادامه ورود ۵۲۱ دستگاه 
انواع ناوگان ریلی از جمله واگن قطار و لکوموتیو است که 
امروز با همکاری و تولید لکوموتیو »پارس۳۳« در واگن 

پارس اراک از آن رونمایی شد.

»کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه دار است؟« این سوالی 
است که در هفته جاری ذهن خریداران و فروشندگان مبتدی 
بازار خودرو را به خود مشغول کرده است. در این میان برخی 
نیز با تحلیل های عجوالنه این روند را ادامه دار تلقی می 
کنند و بر این باورند که بازار خرید و فروش خودرو به یک 
بن بست رسیده و همین امر باعث کاهش قیمت ها در این 
بازار شده است. اما این روند کاهش که از ابتدای تعطیلی 
آغاز شده است چه اندازه واقعی است؟ امیرحسن کاکایی 
کارشناس خودرو در این باره به »تین نیوز« می گوید 

شهرام آدم نژاد-معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازیسید مناف هاشمی-معاون حمل و نقل، ترافیک شهرداری تهران مصطفی ساالری -مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
برای توسعه و نوسازی ناوگان عمومی شهر نیازمند ، ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال هستیم.تهران 
بالغ بر ۵۷۰۰ دستگاه اتوبوس و بالغ بر ۱۵۰۷ قطار مترو و قریب به ۸۰ هزار دستگاه تاکسی دارد که 
باید نگاهی هم به وضعیت فرسودگی ناوگان داشت، در حوزه مترو ۴۰۰ دستگاه قطار ما نیازمند 
اورهال بوده، در حوزه اتوبوسرانی نزدیک به ۶۰ درصد ناوگان فرسوده 
است و تنها ۴۰ درصد ناوگان را میتوان تا ۵ سال آینده استفاده کرد.قریب 
به ۴۰ هزار دستگاه تاکسی شهر تهران نیز نیارمند نوسازی است ، وضعیت 
ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت به لحاظ فرسودگی اصال مطلوب 
نیست با این تفاصیل روزهای کرونا را به وضعیت موجود اضافه کنید .

شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از 
فروش بلیت به افرادی که کمتر از ۱۴ روز از تست مثبت کرونای آنها می گذرد، ممانعت می کند.

معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم خبر فوق گفت: این شرکت به منظور قطع 
زنجیره بیماری کرونا،  با به روز رسانی نرم افزارهای فنی خود و استفاده از سرویس برخط استعالم 
الکترونیکی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس پارامترهای 
ورودی )کد ملی و تاریخ سفر(، فروش بلیت بیماران کرونایی را ممنوع اعالم کرده است.

نشست مقامات حمل و نقل دریایی، بنادر و جاده ای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
قزاقستان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، این نشست در پی نشست قبلی در تاریخ ۲۷ مردادماه 
۱۳99 برگزار شد که در آن دو کشور در مورد آغاز فعالیت کشتی های رو- رو موافقت کردند.
این نشست بالفاصله پس از آغاز فعالیت و حرکت کشتی رور-رو بین بندر امیرآباد و 
بندر کوریک برگزار شد.  اولین کشتی رو-رو کامیونی از مبدا بندر امیرآباد چند روز پیش 

وارد بندر کوریک قزاقستان گردید.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه درخواست برای حذف شدن محدودیت 
پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی خبر داد و گفت: با توجه به رعایت 
کردن همه پروتکل های بهداشتی صادر شده داخلی و بین المللی این درخواست 
را به وزیر راه و شهرسازی ارائه داده ایم اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا نپذیرد، 
بله با  یی می کنند.چندی پیش ستاد ملی مقا جرا ا ا یرالین ها همچنان آن ر ا
کرونا با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ کرد که در همه 
پروازهای داخلی باید تنها ۶۰ درصد ظرفیت کابین هواپیما مسافر پذیرش شود 

۵۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس تا پایان امسال وارد چرخه حمل و نقل عمومی 
تهران می شود.

به گزارش تین نیوز معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان این مطلب 
گفت: نخستین قرارداد شهرداری تهران با مجموعه خودروسازان داخلی به ثمر نشست 
و در مرحله نخست، تعداد یکصد دستگاه از قرارداد ۲۵۰ دستگاه اتوبوس، وارد چرخه 

ناوگان عمومی پایتخت شد.

شماره پانصد و شصت و هفتم- نسخه آزمایشی -۴ آذر ماه ۱۳۹۹
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۷۰ دستگاه ناوگان ریلی به بهره برداری رسید 
درخواست برای حذف محدودیت ۶۰ درصدی در پروازها 

نشست حمل و نقلی ایران و قزاقستان برگزار شد 

 ورود 5۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان عمومی تهران 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از آماده سازی فضای اختصاصی تردد ایرتاکسی ها در برخی فرودگاه ها خبر داد. 

جلوگیری از سفر ۶1 بیمار کرونایی با عدم صدور بلیت توسعه ناوگان عمومی شهر نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 

راه روشن است

هفته انهم

با پیاده سازی سامانه استعالم کد ملی مسافران در راستای عدم صدور بلیت برای بیماران 
کرونایی، روز گذشته صدور بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، برای ۶۱ بیمار کرونایی انجام نشد.

با توجه به مصوبه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، با همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت 
و آقای رئیسی همچنین همکاری سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات، 
هفته گذشته استعالم وضعیت مسافران و غربالگری مسافران کرونایی از 
طریق کد ملی، در انواع مدل های حمل و نقل عمومی برون شهری آغاز 
شد. از روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در کل شرکت های ریلی فروش بلیت 
از طریق استعالم کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت آغاز شد.

هفته انهم
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