
همه دستگاه ها به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید دارند که اکنون وقت 
سفر نیست و همچنان زنجیره ویروس کرونا پیوستگی دارد.اماکن زیارتی هنوز بسته است و 
شهرهای مازندران و گیالن که قرمز بود با سفرها ممکن است ملتهب شود اما پلیس آمادگی 
دارد براساس تمهیدات ابالغی بار سفرها را مدیریت کند.در تعطیالت 
عید فطر در سال ۹۶ سه درصد، سال ۹۷، ۳۶ درصد تصادفات افزایش 
داشته است. ۶۳ درصد مردم در نوروز از رفتن به سفر امتناع کرده و 
توصیه ها را رعایت کردند و به سفر نرفتند. اکنون به تعطیالن نزدیک 
می شویم، تعطیالت عید فطر و سه ماه تابستان را در پیش داریم

   

وام ٨ هزار میلیاردی بخش حمل ونقل در خرداد ماه واریز می شود 

 تن-کیلومتر و آن چه از دید طرفداران آن مورد توجه قرار نگرفت  

صدور مجوز ساخت واگن باری برای سازندگان واگن مسافری  تکذیب خبر عدم ارایه سوخت به هواپیمای حامل کمک های پزشکی ایران ایر 

مردم سفر نروند 

بیست روز پس از مراسم رونمایی از ۵۶ دستگاه لکوموتیو، واگن باری و مسافری، امروز نیز ۸۸ دستگاه دیگر از این مجموعه وارد شبکه ریلی کشور شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مراسم دومین مرحله بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال جهش تولید امروز »سه شنبه« در ساختمان 
مرکزی راه آهن جمهوری اسالمی ایران و با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران درحال برگزاری است.

دهم اردیبهشت ماه نیز مراسم اولین مرحله از بهره برداری از ناوگان جدید ریلی برگزار و ۵۶ دستگاه جدید تولید داخل به شبکه ریلی کشور وارد شد.
در این مراسم از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی جدید شامل »لکوموتیو، واگن باری و مسافری« رونمایی شد. چهار شرکت سازنده داخلی از جمله »مپنا 

لکوموتیو« و »واگن پارس« به ارزش بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان در ساخت این واگن ها سرمایه گذاری کرده  بودند.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده ۱۰۰ درصد این ناوگان ریلی در فروردین امسال در شرکت های 
داخلی تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۴۳ درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: 
به دلیل دستور وزیر راه برای رسیدن به رقم ورود ۲ هزار 
دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی، شرکت های سازنده 
واگن مسافری اجازه ساخت واگن باری را هم گرفتند.
سعید رسولی در مراسم بهره برداری از ۸۸ دستگاه 
ناوگان جدید ریلی که عصر امروز )سه شنبه( در ساختمان 
شرکت راه آهن برگزار شد، افزود: به طور کلی امسال 
۱۴۴ دستگاه واگن به شبکه ریلی کشور اضافه شده 
است که ارزش آن به ۲۶۹ میلیارد تومان می رسد.

مقصود اسعدی سامانی این مطلب را در جمع اعضای 
گروه باشگاه متخصصان تین نیوز عنوان کرد و افزود: 
از زمان شیوع کرونا ایران ایر هیچ محموله بهداشتی و 
پزشکی به کشور لبنان حمل نکرده بنابراین این خبر 
کذب است.وی در عین حال تاکید کرد که کشور لبنان 
از زمان خروج امریکا از برجام به پروازهای ایرانی از 
جمله ایران ایر سوخت نمی دهد و سوخت مسیر رفت 
و برگشت از ایران انجام می شود. پیش از این خبری 
در شبکه های اجتماعی منتشر و در آن عنوان شده 

دکتر خانلری- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی پردیسداوود کشاورزیان-مدیرعامل اسبق ایران ایر سردار سیدکمال هادیانفر-رییس پلیس راهور
کمیسیون رسیدگی به سوانح هوایی اگر چه از استقالل نسبی برخوردار است ولی به هر حال 
جزیی از سازمان هواپیمایی کشوری است.این گزارش دارای ۲ بخش اصلی است که قسمت اول 
نقد جایگاه کمیسیون رسیدگی به سوانح است.کمیسیون رسیدگی به سوانح هوایی اگر چه از 
استقالل نسبی برخوردار است ولی به هر حال جزیی از سازمان هواپیمایی 
کشوری است که این موضوع مورد انتقاد برخی نهادهای بین المللی نیز 
می باشد و سال ها بحث استقالل آن از سازمان هواپیمایی مطرح است. 
موضوع دیگری که در گزارش کمیسیون بدان اشاره شده عدم پاسخگویی 
کامل و به موقع برخی مدیران مسئول درگیر سانحه یاسوج است

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کاال معتقد است: یکی از پارامترهایی که از بدو تدوین 
روش محاسبه کرایه حمل کاال بر اساس تن-کیلومتر مورد توجه قرار نگرفته V-KM یا 
همان تعداد کامیون بر کیلومتر در جریان های ترافیکی در یک مسیر یا شبکه باری است.

به گزارش تین نیوز، این فعال حوزه جاده ای افزود: دیگر پارامتر نادیده گرفته شده در این 
روش، مقدار تناژ یا بار جابه جا شده در یک مسیر است که از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت 
کرایه حمل است. در واقع پارامترهای صرفه های اقتصادی ناشی از مقدار و صرفه های 
اقتصادی ناشی از مقیاس در محاسبه کرایه کاال بر حسب تن-کیلومتر دیده نشده است.

با پیشنهاد شرکت راه آهن مبنی بر واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران)تراورس(، سازمان خصوصی سازی طی نامه ای خطاب 
به مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران موافقت خود را به شرح ذیل اعالم کرد:

»با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و 
ابنیه فنی راه آهن )تراورس( به شرکت آهن و فوالد لوشان توسط این سازمان فسخ شده 
است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعالم فسخ یاد شده نسبت به تحویل 
و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام الزم فراهم گردد.«

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش 
کاالی احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو خبر داد.

 محمد علی اسفنایی در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احتکار خودرو در انحصار 
۵ نفر قرار دارد، گفت: مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو مطرح شد نمی تواند 
جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چرا که در ایران که کشوری با جمعیت ۸۰ 
میلیون نفری و ده ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست 
که احتکار خودرو توسط ۵ و یا حتی ۱۰ نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: چیزی از مردم درباره پروازهای چینی پنهان نمی 
کنیم و در این ایام شیوع ویروس کرونا با شرکت های حمل و نقلی که پروتکل 
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند برخورد می کنیم.
محمد اسالمی در حاشیه مراسم بهره برداری از ۸۸ دستگاه ناوگان ریلی اظهار کرد: 
ابالغیه ها و پروتکل های مورد نظر درباره جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و فاصله 
گذاری اجتماعی را به شرکت های حمل و نقل عمومی اعالم کرده ایم و این پروتکل 
ها برای همه آنها الزم االجراست و هر کسی از آن تخلف کند با او برخورد می کنیم.

شماره چهارصد و  پنجاه و چهارم- نسخه آزمایشی -۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

ورود ٨٨ دستگاه لکوموتیو و واگن به شبکه ریلی کشور 

مجازات ۲۰ سال حبس در انتظار احتکارکنندگان خودرو 

 تراورس دوباره به راه آهن بازگشت 

اجباری بودن ماسک در حمل و نقل عمومی 

وزیر راه و شهرسازی از واریز وام حمایتی ۸ هزار میلیارد تومانی به حساب شرکت های مسافری در حوزه هوایی، ریلی و جاده ای از خرداد ماه خبر داد و گفت: سود این وام ١٢ درصد است. 

جت های خصوصی هواپیمایی پردیس آماده پرواز در شرایط ویژه کرونا  استقالل کمیسیون رسیدگی به سوانح هوایی 

راه روشن است

هفته انهم

جت های خصوصی هواپیمایی پردیس با امکانات ویژه و فاصله مناسب صندلی ها آماده 
پروازهای شبانه روزی داخلی و خارجی است.رسالت تمامی نهادهای خصوصی و دولتی رعایت 
پروتوکل های بهداشتی در پیشگیری و کنترل این ویروس است، بنابراین شرکت هواپیمایی 
پردیس با رویکرد رعایت فاصله اجتماعی در نظر دارد تا با ۲ فروند 
هواپیمای جت خصوصی به شهروندان، بازرگانان و تجار خدمات پروازی 
ویژه ارائه دهد.یک هواپیما دارای ۱۰ صندلی مبله و هواپیمای دیگر 
دارای ۱۷ صندلی مبله برای پروازهای تجاری و بازرگانی و هر نوع 
پرواز  Commercial به  صورت  وی آی پی و سی آی پی است 

هفته انهم
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