
ر متروی تهران به یک هلدینگ است. ره ساختا م به معنی تبدیل دوبا قدا این ا
با ایجاد دوباره هلدینگ مترو درآمدهای مختلف در ساختار مترو در بخش های ساخت و 
بهره برداری و نیز واگن سازی و مجتمع های ایستگاهی یکپارچه شده و چنین هلدینگی 
می تواند بخش عمده ای از هزینه های ساخت و اداره مترو را 
عهده دار باشد. متاسفانه در ابتدای دهه ۹۰ شرایط هلدینگی این 
مجموعه عماًل از هم پاشید و شرکت ها هر یک به صورت جداگانه 
و مستقل زیر نظر معاونت حمل و نقل فعالیت کردند. از آن پس 
هماهنگی های الزم و تعامل زنجیروار در شرکت مترو از بین رفت. 

   

قتل یک راننده؛ درخواست برای افزایش امنیت جاده ها در شرایط کرونایی 

نرخ جدید عوارض آزادراه های دولتی اعالم شد  

سهم بخش هوایی از بسته حمایت 8 هزار میلیارد تومانی حمل و نقل  جزئیات 5 بسته حمایتی دولت از حمل و نقل جاده ای 

تبدیل دوباره ساختار متروی پایتخت به هلدینگ 

تردد کامیون های ایرانی به داخل اقلیم کردستان از چند روز پیش ممنوع شد.
به گزارش تین نیوز، رانندگان کامیونی که به مرز پرویزخان کرمانشاه عزیمت کرده اند با انتشار فیلمی از مشکالتی که به دنبال ممنوعیت تردد 

کامیون های ایرانی به اقلیم کردستان برای آنها به وجود آمده خبر داده اند.

آنان در این فیلم از نبود امکانات بهداشتی حتی درحد لوازم بهداشتی مورد نیاز برای شست و سوی دست درشرایط شیئع بیماری کرونا گفته اند. به گفته 
آنان این رانندگان از نظر تهیه اقالم خوردنی و آشامیدنی هم با مشکالتی مواجه هستند.

این رانندگان از مسئوالن, جهت رسیدگی به مشکالت مرز پرویزخان کرمانشاه درخواست کمک کرده اند.

پیش از این و در تاریخ 11 فرودین ماه امسال، سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک اعالم کرده بود »برخی مرزهای کشورمان با کشور عراق به جز 
مرزهای مشترک با اقلیم کردستان تا پانزدهم آوریل برابر با ۲۷ فروردین ماه همچنان از طرف عراقی بسته خواهد بود«.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: مقرر شد از محل بسته 
حمایتی 8 هزار میلیارد تومانی حمل و نقل، دولت درصدی را به 
بخش هوایی به دلیل زیان 3 هزار میلیارد تومانی پرداخت کند.
، مقصود اسعدی سامانی اظهار داشت: به دلیل شیوع 
کرونا و کاهش بیش از ۷5 درصدی سفرها در حمل و نقل 
هوایی که در ایام پیک تقاضا یعنی نوروز رخ داد، انجمن 
شرکت های هواپیمایی با همکاری سازمان هواپیمایی 
کشوری، رقم زیان 3 هزار میلیارد تومانی شرکت ها 
را تا پایان 15 فروردین احصاء و به دولت اعالم کرد. 

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به 
ارایه کارت های خرید اعتباری 1 و ۲ میلیون تومانی برای 
رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری بین شهری، گفت: 
برای تسهیالت قرض الحسنه 111 هزار راننده با وزارت 
تعاون مکاتبه شد.درباره بسته های حمایتی دولت از رانندگان 
و شرکت های حمل و نقل جاده ای در شرایط شیوع کرونا 
توضیح داد: بسته های حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیب 
دیده مرتبط با حمل و نقل جاده ای در شرایط  شیوع کرونا 
نهایی شده و ۲ بسته آن در آینده نزدیک نهایی می شود.

محسن هاشمی-رییس شورای شهر تهران سید تیمور حسینی -فرمانده پلیس راه ناجا  علی امام- مدیرعامل شرکت متروی تهران
تا امروز نسبت به مدت زمان مشابه کاهش ۶۰ درصدی تردد در محورهای مواصالتی را 
داشتیم.این بیماری دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است به طوری که بعضی از کشورها در 
حال حاضر وضعیت بحرانی دارند. این اقدامی که در کشور ما صورت گرفته حاصل یک کار 
تیمی است که افراد بسیج شدند و با یک کار جهادی کاری کردند 
که در حال حاضر وضع ما از خیلی از کشورها بهتر است. این اتفاق 
به خاطر اقدامات فرابخشی و هم افزا در جهت مبارزه با کرونا رقم 
خورده است. نمونه بارز این دست اقدامات همین حرکتی است 
که این شرکت دانش بنیان با همکاری سپاه پاسدارن آغاز کرده

شورای اقتصاد با افزایش 1۴۰ درصدی عوارض آزادراه های دولتی موافقت کرد.
به گزارش تین نیوز، اعضای شورای اقتصاد در ۲1 اسفند ماه سال گذشته با پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش عوارض آزادراه های دولتی موافقت کردند.
نرخ جدید عوارض آزادراه های دولتی برای سواری و وانت به شرح زیر است:
    تهران- قم به طول 135 کیلومتر با ۶ الین رفت و برگشت: 1,۲۰۰ تومان
    کرج-قزوین به طول 1۰۰ کیلومتر با ۶ الین رفت و برگشت: 1,۲۰۰ تومان
    بندرعباس-بندر شهید رجایی به طول 35 کیلومتر با ۴ الین رفت و برگشت: 1,۲۰۰ تومان

یک فعال حوزه حمل ونقل جاده ای با انتقاد از صداوسیما جمهوری اسالمی ایران گفت: 
در روزهایی که مردم تعطیالت نوروز را در خانه های خود سپری می کردند صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران از تمامی مشاغلی که در این مدتی که کشور ما درگیر ویروس کرونا 
بود، فعالیت می کردند، به غیر از حرفه رانندگی، خبرها و گزارش های متنوعی پخش کرد.

نندگان  ا گرفته، ر ا ا فر نا کشور ر یی که کرو ، در روزها رش تین نیوز به گزا
 . نی به مردم و کشور هستند وگان سنگین در حال خدمت رسا میون و نا کا

بری جهان  ا های تر پیما ا ن بزرگترین هو پیمای غول پیکر به عنوا ا دو هو
پروازهای خود را برای حمل کاالهای پزشکی برای مقابله با کرونا آغاز کردند.
به گزارش تین نیوز، روس ها آنتونوف ۲۲5، بزرگ ترین هواپیمای جهان را 
پس از 18 ماه چک و بروزرسانی، دوباره به پرواز درآوردند. این هواپیما که 
تنها یک فروند از آن ساخته شده است بیش از 8۴ متر طول دارد و مجهز به 
شش موتور توربوفن است. این هواپیما می تواند به صورت خارجی هم بار حمل 
کند و در سال 1۹8۹ شاتل روسی بوران را روی بدنه خود حمل کرده است.

وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین آمار و ارقامی که از جزئیات مسافرت های نوروزی 
ارائه شده عنوان کرده که در نوروز ۹۹ برخالف سال های گذشته، ورود و خروج شناورهای 
دریایی و مسافر و گردشگر دریایی  با  کاهش نزدیک به 1۰۰ درصدی مواجه بوده است.

 به گزارش خبرنگار تین نیوز، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی مجموع مسافران 
نوروزی کل شقوق حمل و نقل عمومی )دریایی، هوایی، جاده ای و ریلی( در سال ۹۹ بالغ بر 
۲ میلیون ۹3۰۰ نفر بوده است که این میزان در سال گذشته 11 میلیون و 83۷ هزار و ۴۶۶ 
میلیون بوده و حاکی از کاهش 83 درصدی مجموع مسافران نوروزی در سال جاری دارد.

شماره چهارصد و بیست و چهارم- نسخه آزمایشی -۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹
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ممنوعیت تردد کامیون های ایرانی به اقلیم کردستان + فیلم 

پرواز غول های هوایی روسیه و آمریکا برای مبارزه با کرونا 

 انتقاد یک فعال حوزه حمل و نقل از صدا و سیما 

کاهش 98 درصدی گردشگر دریایی 

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کاال با توجه به قتل یک راننده توسط اشرار درخواست کرد با توجه به خلوت بودن جاده ها در شرایط شیوع کرونا، حضور گشت های امنیتی در جاده ها بیشتر شود. 

لزوم افزایش وسایل حمل ونقل عمومی در پایتخت به دنبال شیوع کرونا کاهش ۶۰ درصدی تردد در محورهای مواصالتی را داشتیم 

راه روشن است

هفته انهم

تعداد وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط شیوع ویروس کرونا در پایتخت باید افزایش 
پیدا کند تا شاهد تراکم جمعیت نباشیم.وقتی این پیشنهاد را مطرح کردیم ستاد اعالم 
کرد که کاهش وسایل حمل و نقل عمومی به عنوان راه حل مناسب باید اتفاق بیفتد.
کاهش وسایل حمل و نقل عمومی از جمله تعداد قطارهای مترو 
عاملی برای افزایش جمعیت و ازدحام است، قرار نیست ما در این 
باره تصمیم اقتصادی اتخاذ کنیم بلکه در شرایط شیوع کرونا باید 
تعداد وسایل حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند تا تراکم جمعیت 
کاهش پیدا کند اما در این باره به شیوه معکوس عمل می شود.

هفته انهم
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