
   

بندر امام از طریق شبکه ریلی به بندر الذقیه متصل می شود 

دو طرح بنزینی مجلس از دستور کار خارج شد

افتتاح راه آهن میانه-بستان آباد تا چند روز آینده  رشد 1.5 برابری تامین تجهیزات فرودگاهی طی 15 سال گذشته 

سهمیه ناوگان بین شهری متناسب با میزان پیمایش قابل افزایش است 

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: سهمیه سواری های کرایه عمومی بین شهری با پالک »ع« ماهانه 750 لیتر برای 
ناوگان تک سوز و 450 لیتر برای ناوگان دوگانه سوز اختصاص یافت.

به گزارش تین نیوز،  مهران قربانی با اعالم این خبر اظهار داشت: سهمیه شش روز باقیمانده آبان ماه و همچنین آذرماه این ناوگان تا ابتدای آذرماه 
امسال در کارت سوخت آنها شارژ می شود.

وی افزود: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دیروز و امروز موضوع سهمیه سوخت ناوگان سواری عمومی بین شهری را در کمیته بررسی موارد 
خاص وزارت کشور پیگیری کرد و این مصوبه اخذ شد. 

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه این سهمیه پایه است، گفت: با توجه به پیمایشی که سواری های عمومی بین 
شهری خواهند داشت متناسب با این پیمایش سهمیه نهایی سوخت این ناوگان در کارت سوخت آنها شارژ می شود.

سیامک بهنام در چهل و دومین برنامه مهمان هفته، 
ضمن گرامیداشت روز جهانی متخصصان الکترونیک 
هواپیمایی، با اشاره به اینکه این اداره کل به عنوان 
یکی از ادارات کل معاونت عملیات هوانوردی متولی 
تهیه، نصب، راه اندازی تمامی تجهیزات الکترونیکی 
هوانوردی در سطح کشور است، گفت: اداره کل ارتباطات 
و ناوبری هوایی متولی بخش تجهیزات ناوبری و ارتباطی 
و نظارتی CNS، تجهیزات بازرسی امنیتی، آدیت از 
کلیه تجهیزات، آموزش، تحقیقات و فرکانس است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا چند روز آینده 
راه آهن میانه-بستان آباد افتتاح می شود، گفت: دولت 
توانست وعده خود در اتصال پنج مرکز استان را محقق 
سازد و طبق وعده داده شده تا پایان دولت توانستیم پنج 
مرکز استان آذربایجان غربی و شرقی )از مسیر جدید(، 
همدان، کرمانشاه و گیالن را به شبکه ریلی متصل سازیم.
خیراهلل خادمی با اشاره به تکمیل مسیر ریلی میانه-
یلی تکمیل  ین مسیر ر ر داشت: ا ظها د ا با بستان آ
شده و آماده افتتاح آن تا پایان ماه جاری هستیم.

محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهرانعبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  مهرا ن قربانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اول آذرماه ۹00 لیتر بنزین سهمیه ای در کارت سوخت رانندگان حمل ونقل سواری برون 
شهری شارژ می شود. در حوزه حمل ونقل عمومی بار، با توجه به این که هیچ گونه افزایش 
قیمت گازوئیل نداشته ایم از این رو هیچگونه افزایش قیمتی در این بخش نخواهیم 
داشت.در بخش حمل ونقل مسافری اتوبوس نیز ۱۳ تا ۱4 هزار 
دستگاه اتوبوس داریم که سوخت مصرفی آنها نیز گازوئیل است.
در این بخش حدود ۳0 هزار دستگاه سواری کرایه در سراسر 
کشور داریم. در گام اول برای حمایت از فعاالن این بخش 
مصرف سوخت را بر اساس کارکرد برای آنها در نظر گرفته شده

سخنگوی فراکسیون امید با بیان این که دو طرح این فراکسیون درباره لغو افزایش 
تدریجی قیمت بنزین و تک نرخی آن به دلیل تاکیدات صبح امروز مقام معظم رهبری 
از دستور کار خارج شد، گفت: این فراکسیون از هیئت رئیسه مجلس خواستار حضور 
روسای قوا در مجلس برای همفکری جهت اجرای این طرح و رفع نواقص آن شدند. به 
گزارش تین نیوز، فاطمه سعیدی در توضیح وضعیت طرح های فراکسیون امید برای لغو 
افزایش قیمت بنزین گفت: شورای  مرکزی فراکسیون امید با توجه به نظرات کارشناسی 
کمیته های تخصصی طرحی سه فوریتی برای لغو افزایش قیمت بنزین را تهیه کرده بود

به تازگی فهرستی از بهترین ایرالین های جهان منتشر شده است که نشان می دهد 
قطر ایرویز توانسته است با یک پله صعود، جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

به گزارش تین نیوز، موسسه تحقیقاتی اسکای ترکس ) Skytrax ( که در حوزه حمل و نقل 
هوایی فعالیت می کند و هر ساله درباره بهترین شرکت های هواپیمایی مناطق مختلف جهان 
گزارش های متعددی تهیه و منتشر می کند، به تازگی گزارش جدیدی از رتبه بندی بهترین 
ایرالین های جهان در سال جاری میالدی منتشر و ارائه کرده است که نشان می دهد قطرایرویز 
با رقابت تنگاتنگ و شدیدی با رقیب آسیای شرقی خود، سنگاپور ایرالینز، موفق شده است

ز  ئه ی گزارشی ا را ر تهران ضمن ا رییس شورای شهر تهران گفت: شهردا
قدامات شهرداری تهران در پی بارش برف روز گذشته اعالم کرده است  ا
رد با آن برخورد کنند. گر مقصری وجود دا که در حال بررسی هستند تا ا
محسن هاشمی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بارش برف در 
روز گذشته و ایجاد مشکالتی برای تردد شهروندان افزود: شهردار تهران صبح 
امروز در جلسه هم اندیشی گزارشی از مشکالتی که روز گذشته در شهر وجود 
داشت را قرائت کردند و گفتند  در حال بررسی هستند تا اگر مقصری وجود دارد 

ری  فیک شهردا مدیرعامل اسنپ طی جلسه ای در معاونت حمل ونقل و ترا
. د کر مضا  ا ا  ر نتی  ینتر ا ی  کسی ها تا بر  ت  ر نظا لعمل  ا ر ستو د ن  ا تهر
به گزارش تین نیوز، طی جلسه ای که با حضور ژوبین عالقبند، مدیرعامل اسنپ، 
محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد 
کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی 
تاکسی های اینترنتی به امضا رسید. مدیریت این سامانه پس از ۱7 جلسه رسمی 
برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابالغ شده این دستورالعمل را امضا کرد.

شماره سیصد و  چهل و پنجم- نسخه آزمایشی -۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸
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سهمیه سوخت سواری های عمومی بین شهری مشخص شد 

نامه هاشمی به جهانگیری برای تشکیل کارگروه ویژه اتوبوس و مترو 

معرفی بهترین ایرالین های جهان به انتخاب موسسه »اسکای ترکس« 

اسنپ دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی را امضا کرد 

هفتهانهم
راهروشناست

سیاست بر این است که سواری کرایه عمومی بین شهری و وانت ها براساس پیمایش واقعی 
سهمیه نهایی سوخت دریافت کنند.اگر خودرویی از ناوگان سواری کرایه واقعًا پیمایش داشته 
باشد و مسافر جابه جا کند و نیاز به سوخت بیشتری داشته باشد قطعًا متناسب با این پیمایش 

سوخت بیشتری هم به آن اختصاص می یابد.فعاًل این 750 لیتر 
برای سواری های کرایه بین شهری تک سوز و سهمیه 450 لیتر برای 

ناوگان دوگانه سوز اختصاص می یابد و سعی می کنیم از ماه آینده 
با هماهنگی های انجمن صنفی مقدمات نصب پیمایش سنج ها بر 

روی این ناوگان فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای اصل ۴۴ بخشی از زیرساخت، ناوگان و سایر امکانات به بخش خصوصی واگذار شد و تنها حاکمیت آن در اختیار راه آهن است که باید به این شکل بهره برداری شبکه ریلی را در داخل کشور افزایش دهیم. 

بخشی از درآمدهای دولت به حمل و نقل عمومی تزریق شود شارژ ۹۰۰ لیتر بنزین برای تاکسی های برون شهری در اول آذر 

هفتهانهم

 شهرداری باید در این زمینه الیحه ای بیاورد اما به نظر نمی رسد که این کار را انجام دهد و احتماال همراه 
با بودجه و در پایان سال نسبت به این الیحه اقدام می کند.حاال که تصمیم بر سهمیه بندی صورت 
گرفته بهترین راه این است که بخشی از درآمدهای دولت از این محل، صرف حمل و نقل عمومی شود.

دولت می تواند با تزریق بودجه، حمل و نقلی ارزان، آسان و قابل 
دسترس به مردم بدهد و از این راه به مردم کمک کندهمان طور که 
مواد غذایی و ارزاق ضروری است، داشتن یک حمل و نقل مناسب 
نیز حق مردم است و از آنجایی که تا پیش از این مسئولین و 
سیاست گذاران می گفتند پول نداریم، اما حاال این درآمدها حاصل شده 
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