
بنده هم معتقدم که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی موضوع مهمی است اما در جریان 
باشید که اتوبوس آماده به آن میزان در کشور وجود ندارد که خریداری شود بلکه باید سفارش 
داده شود و ساخته شود.وقتی برای هفته های گذشته قصد داشتیم تعدادی اتوبوس به شهر 
تهران اضافه کنیم مواجه شدیم بافقط ۴۰ اتوبوس آماده فروش 
وجود داشت و به طور کلی خرید اتوبوس مبتنی بر سفارش است.

نکته مهم دیگر این است که باید تجهیز مربوط به اتوبوس رانی هم به 
موازات خرید اتوبوس های جدید باید رشد پیدا کند.یکی از تحول های طرح 
جامع حمل و نقل این است که بشود به سمت اتوبوس های میدل برویم.

   

»سیستم مدیریت ایمنی« در ایرالین ها مستقر شود 

 اعالم زمان آغاز فروش بلیت  قطارهای نوروزی رجا 

بازگرداندن  ایرانی های مقیم چین با پروازهای امروز فرودگاه امام  خودروی برقی تولیدی »مپنا« در نمایشگاه خودرو معرفی می شود 

اتوبوس آماده در کشور نداریم 

مدیر نوسازی، توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل  و  نقل جاده ای در سازمان راهداری می گوید: سازمان راهداری هیچ گونه مجوزی نه برای 
واردات کامیون نه برای اسقاط خودرو در خصوص واردات کامیون های زیر سه سال ساخت صادر نکرده است. 

به گزارش تین نیوز، صدراله بمانا همچنین در بخشی از نامه ای که در تاریخ ۲۹ دی ماه به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و 
معدن و تجارت  در مورد مجوز ارایه شده توسط دفتر مذکور برای تخلیه کشنده های وارد شده به کشور نوشته، تاکید کرده است: »...مجوز صادره از 
سوی آن دفتر برای شرکت مورد نظر جهت تخلیه کشنده های وارد شده در گمرکات داخل کشور با توجه به عدم صدور مجوز مورد نیاز، مورد تایید 
این سازمان نیست و طبعًا با عنایت به وضعیت موجود و شرایط اقتصادی حاضر پیش بینی می شود این امر موجب بروز تبعات احتمالی نامناسب گردد.

 بدیهی است در صورت بروز هرگونه رخداد احتمالی آن دفتر محترم )دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت(  می بایست آماده 
پاسخگویی باشد...« این مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت و گو با خبرنگار این شبکه خبری نیز عنوان کرده که »مجوزهای الزم 
برای واردات کامیون های دست دوم با تشخیص و توسط سازمان راهداری صادر می شود، اما تاکنون سازمان برای واردات کامیون، هیچ مجوزی صادر 

نکرده است«

زهای  ا و یی گفت: پر پیما ا ن هو ما ز سخنگوی سا
صبح امروز از چند مبدأ چین به فرودگاه امام برای 
یرانی های مقیم چین انجام شده بود. بازگرداندن ا
رضا جعفرزاده درباره انجام پروازهای امروز از چند مبدأ 
کشور چین به فرودگاه امام اظهار داشت: پروازهایی 
که صبح امروز از مبادی چین به فرودگاه امام انجام 
نی های مقیم چین بود. یرا ندن ا ا بت برگرد شد با

وی بیان کرد: یکی از محورهایی که در جلسه  معاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر تعلیق پروازهای چین مطرح شد،

مدیرعامل شرکت مپنا با اشاره به بررسی ۲۰ ساله 
خودروهای ملی، گفت: باید با عزم ملی پیشبرد اهداف 
ملی در راستای برقی سازی خودروهای برقی را دنبال کرد.
بادی در مراسم  به گزارش تین نیوز، عباس علی آ
افتتاحیه اولین همایش ملی خودروهای آینده گفت: 
از ۲۰ سال گذاشته موضوع برقی سازی خودروها در 
صنایع مطرح شده و متناسب با آن نیز دروس دانشگاهی 
ند، اما باوجود چنین سابقه ای، توفیق  طراحی شده ا
چندانی در تولید خودروهای برقی به دست نیامده است.

یوسف حجت،  سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سردار سید کمال هادیان فر، رییس پلیس راهور ناجا حامد مظاهریان،  معاون برنامه ریزی و توسعه امور شوراهای شهرداری تهران
 متاسفانه از ابتدای امسال تاکنون نیز در حوادث ترافیکی جاده های کشور ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن جان 
خود را از دست داده اند و چند برابر این میزان نیز به دلیل بروز این حوادث زخمی شده اند.علت 
اصلی ۸۲ درصد تصادفات صورت گرفته چهار تخلف پر خطر سرعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز ، 
خستگی و عدم توجه به جلو بوده  است.در استان خراسان رضوی به نسبت 
سایر استانهای کشور وضعیت مطلوب تر است و از ابتدای امسال تا کنون 
در این استان ۹۶۰ تن بر اثر  حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.
نه بیشتر حوادث جاده ای خراسان رضوی مربوط به  متاسفا
مسافرانی می شود که برای زیارت به این استان سفر می کنند

فروش بلیت قطارهای مسافری رجا برای نوروز ۹۹، به صورت غیر حضوری )اینترنتی و اپلیکیشنی( 
از ساعت ۷ صبح روز دو شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸ آغاز می شود.به گزارش تین نیوز، معاون اجرایی 
و رئیس ستاد سفرهای نوروزی شرکت رجا با اعالم این خبر افزود: براساس برنامه ریزی انجام 
شده، در ۷ صبح روز دو شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸، فروش بلیت قطارهای مسافری کلیه محورها 
به جز مشهد مقدس عرضه خواهد شد.رضا عصاری گفت: از ساعت ۱۲ ظهر همان روز، بلیت  
کلیه قطارهای کمربندی منتهی به مشهد مقدس )مانند: اهواز-مشهد، کرمانشاه-مشهد، 
تبریز-مشهد، زنجان-مشهد، ساری-مشهد، یزد-مشهد و ...( و بالعکس به فروش می رسد. 

شرکت های هواپیمایی در تالش برای یافتن راه هایی به منظور مهار آسیب های 
احتمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اجتناب از مواجهه با فاجعه تشکیالتی هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بلومبرگ، آلن جویس، مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
کانتاس ایرویز اظهار کرده که شیوع این ویروس که از شهر ووهان چین آغاز شد، 
ممکن است برخی از ایرالین ها در آسیا را به فالکت بکشاند. ایرالین های متعددی 
ممکن است قادر نباشند به فعالیت ادامه دهند. این وضعیت اصل بقای بهترین هاست.

در سال ۲۰۰۷ هند رسمًا به  داشتن بدترین ترافیک و مرگبارترین جاده های جهان معروف 
شد. به دلیل تصادفات بیش  از حد، این کشور به  عنوان خطرناک ترین مکان برای رانندگی 
در جهان معرفی  شده است. در حقیقت، تنها در سال ۲۰۰۷ در تصادفات جاده ای این کشور 
بیش از ۱۳۰ هزار نفر جان خود را از دست  داده اند. به همین دلیل، دولت محلی به بررسی 
ایمنی ترافیک پرداخته است، که توسط رانندگان محلی به عنوان »بوق خوب، ترمز خوب، 
شانس خوب« شناخته  شده است. گذشته از این، وزیران درصدد ایجاد اقدامات جدید 
مانند ساخت سیستم های ترمز ای بی اس و کیسه های هوا برای اتومبیل ها می باشند.

سعید قصابیان در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری در توجیه این دیدگاه خود به ساخت 
خط دوم ریلی تبریز اشاره کرد و گفت: باید از تجربه احداث این خط غیر الزم درس گرفته شود.

وی در پاسخ به افرادی که عنوان می کنند در این مسیر بار و مسافر ترانزیتی وجود دارد اما مسیر 
یک خطه تبریز جذابیتی برای جذب آن ایجاد نمی کند، بیان کرد: مقایسه وضعیت امروز بار و 
مسافر با دوران پیش از جنگ قره باغ نشان می دهد حجم بار روی این خط نزدیک به صفر نزدیک 
است تا جایی که راه آهن ترجیح داد امکانات تعویض بوژی جلفا را در سرخس به کار بگیرد.

شماره سیصد و نود و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 شرکت وارد کننده کامیون های دست دوم کیست؟ + فیلم 

آیا هند دیوانه کننده ترین ترافیک جهان را دارد؟ 

کدام ایرالین ها از شیوع ویروس کرونا بیشتر زیان می کنند؟ 

 پیشنهاد بازنگری در فهرست اولویت بندی احداث خطوط ریلی 

معاون اسبق سازمان هوپیمایی کشوری تاکید کرد: شرکت های هواپیمایی داخلی ما بایستی استقرار »سیستم مدیریت ایمنی« در شرکت را به شدت جدی بگیرند. 

افزایش تردد خودروها در محدوده طرح جدید ترافیک ۱۷ هزار و ۱۸۳ تن در حوادث رانندگی پارسال کشور جان باختند 

راه روشن است

هفته انهم

در الیحه پیشنهادی که در مورد طرح ترافیک به شورا آورده ایم پلیس با ما موافق است..
ما هر سه ماه یکبار گزارشی را در مورد طرح ترافیک به اعضای شورا ارسال می کنیم 
و تبعات ترافیکی و آلودگی با اجرای طرح یا عدم اجرای آن را به شورا داده ایم. 
گزارشات ارسال شده مربوط به حلقه اول و دوم طرح ترافیک و به 
صورت کامل با رقم و درصد بیان شده است. با پلیس راهور جلسات 
مکرری را برگزار کرده ایم و الیحه مربوط به طرح ترافیک مورد تأیید 
پلیس هم بوده است نظر آنها اعمال شده و با ما همراه هستند.
سال گذشته تردد در محدوده اول طرح ترافیک کاهش یافت

هفته انهم
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