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هفتهنامههفتهنامه

با  ترافیک  و  نقل  و  نهادهای مسئول در صنعت حمل  تا 
همراهی مردم، با ایجاد یک جریان فراگیر و سراسری، 
را  رانندگی  سوانح  ناپذیر  جبران   پیامدهای  و  خطرات 

دهند. قرار  توجه  مورد 
رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه ها با اشاره به سهم 
و نقش حمل و نقل در اقتصاد کشور اذعان کرد: امروز 
حمل و نقل و سوانح رانندگی به یک دغدغه اجتماعی و 
اقتصادی در کشور تبدیل شده است و متاسفانه میزان 
کشته های سوانح رانندگی و تلفات در تصادفات جاده ای 
نشان  آمار  این  است.  بیشتر  دنیا  میانگین  از  درصد   20
می دهد که در بحث سوانح و تصادفات رانندگی و جاده 
این  به  جامعه  باید  و  رسیده ایم  بحرانی  شرایط  به  ای 

موضوع حساسیت نشان دهد.
بر  عواملی  این پرسش که چه  به  پاسخ  در  بخارایی 
تاثرگذار هستند گفت: 3 عامل  تلفات جاده ای  افزایش 
نیروی انسانی، زیرساخت جاده و وسایل نقلیه در بروز 
سوانح و تصادفات جاده ای ۷0 درصد است و کم هزینه تر 
تصادفات  کاهش  باعث  که  عاملی  زودبازده ترین  و 

است. فرهنگ سازی  می شود،  جاده ای 

در  داد:  ادامه  راه ها  ایمنی  طرفداران  جمعیت  دبیر 
حال حاضر حدود 10 تا 1۵ درصد عامل تصادفات جاده ای 
کیفیت  را  دیگر  درصد   1۵ تا   10 و  ناایمن  خودروهای 
پایین جاده ها تشکیل می دهند اما همچنان عامل اصلی، 

هستند. رانندگان  و  انسانی  نیروی 
نقطه   3000 حدود  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
داشته  توجه  باید  اما  داریم  کشور  سطح  در  حادثه خیز 
باشیم که نقاط حادثه خیز تمام شدنی نیستند و باید به 

بگیرند. قرار  اصالح  مورد  مستمر  صورت 

رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه ها با اشاره به 3 
کرد:  بیان  جاده ای  سوانج  کاهش  برای  باالدستی  سند 
اما  شده  تعریف  باالدستی  سند   3 گذشته  سال های  از 
این  به  دستگاه ها  کم کاری  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
اجتماعی  انضباط  آئین نامه  سند  نشد.  پرداخته  اسناد 
اقدام  ملی  دهه  آئین نامه  سند  ایمنی،  فرهنگ  ارتقاء  و 
برای ایمنی راه ها و سند مدیریت ایمنی و سوانح حمل و 
نقل رانندگی از جمله اسناد باالدستی برای کنترل سوانح 

نقل است. و  ترافیکی و حمل 
موتورسواران  تصادفات  متاسفانه  داد:  ادامه  بخارایی 
در کشور قابل توجه افزایش یافته است و در حال حاضر 
2۵ درصد تلفات مربوط به تصادفات موتورسواران است 
جاده ای،  تصادفات  و  تلفات  میزان  کاهش  برای  که 
شورای  مستمر  برگزاری  آموزش،  سرعت،  مدیریت 
ناایمن،  خودروی  تولید  از  جلوگیری  راه ها،  ایمنی  عالی 
دنبال  را  حادثه خیز  نقاط  کاهش  و  بیمه ها  مشارکت 
از  این حجم  که  است  این  سوال  وی،  گفته  می کنیم.به 
این  حد  این  تا  باید  چرا  و  کشور چیست  در  موتورسوار 

یابد. افزایش  حجم 

بازنشستگانهمابهانتقالصندوقبازنشستگیمعترضشدند

جاده ای
۱۷ هزار نفر ساالنه در تصادفات جاده ای می میرند 

علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راهسازی امروز در نشست خبری در آستانه روز ملی ایمنی حمل و نقل، اظهار داشت: تعداد فوتی های تصادفات جاده ای به 1۷ هزار 
نفر در سال رسیده که به وضعیت زیرساخت )جاده( و خطای انسانی )راننده( باز می گردد. وی در خصوص میزان بودجه نگهداری راه ها، گفت: ۸00 هزار میلیارد تومان 
ارزش کل راه های کشور است که قادر به تخصیص اعتبار بهینه برای نگهداری راه ها نیستیم و شاید نیم درصد ارزش راه های موجود، برای نگهداری جاده ها مصرف می شود.

سردار فرزادی پور سرپرست ایران  ایر شد 
وزیر راه  و شهرسازی امروز طی حکمی، سرپرست جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران را منصوب کرد.

پس از استعفای علیرضا برخور از سمت مدیرعاملی ایران  ایر، محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با حفظ سمت، سرپرستی این شرکت 
هواپیمایی را نیز برعهده داشت.

قیمتگذاریبلیتپروازهایجامجهانیغیرمنطقی
است

تاکنون  کرد:  اعالم  هواپیمایی  انجمن شرکت های  دبیر 
جام  تورهای  و  بلیت  پیش فروش  به  اقدام  ایرالینی  هیچ 
جهانی نکرده و برای پروازهای خارجی مانند قطر اعتقادی 

نداریم.  قیمت گذاری  به 
توافقات  اساس  بر  گفت:  سامانی  اسعدی  مقصود 
مقرر  قطری  همتایان  با  ایرانی  مسئوالن  گرفته  صورت 
به  کشور  فرودگاه های  دیگر  و  تهران  پروازهای  تا  شده 
ویژه کیش به مقصد دوحه برای ایام جام جهانی افزایش 
جز  مشکلی  هیچ  زمینه  دراین  و  کند  پیدا  چشم گیری 
بلیت  ندارد.قیمت گذاری  وجود  الزم  زیرساخت های  تامین 

است. منطقی  غیر  جهانی  جام  پروازهای 

که  شده  مقرر  توافقات  همین  براساس  افزود:  وی   
براساس تقاضاهای موجود تعداد پروازها افزایش پیدا کند 
و اگر تقاضا بیش از تعداد پروازهای برنامه ریزی شده بود، 
پروازهای فوق العاده هم برقرار شود اما باید پیش از این 
کار به فکر فراهم کردن زیرساخت های الزم در فرودگاه ها 
به ویژه فرودگاه کیش باشیم چرا که آن طور که مسئوالن 
مقصد  به  جزیره  این  از  پروازها  اکثر  است  قرار  گفته اند 
زیرساخت هایی  کردن  فراهم  بنابراین  شود،  انجام  دوحه 
و تجهیزات هلدینگ، خدمات فرودگاهی و  امکانات  مانند 

به شمار می رود. از جمله ضروریات اصلی  غیره 

اسعدی سامانی اظهار کرد: در ایام برگزاری جام جهانی 
جزیره کیش در فصل پرتقاضای خود قرار دارد و معموال در 
سال های دیگر نیز در این ایام مسافران بیشتری به کیش 
می روند چه رسد به زمانی که قرار باشد پروازها غالبا از این 

جزیره به مقصد قطر برنامه ریزی شوند.
درباره  همچنین  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
گفت:  قطر  جهانی  جام  برای  هواپیما  بلیت  قیمت گذاری 
تاکنون صحبتی درباره قیمت گذاری پروازهای قطر در ایام 
جام جهانی مطرح نشده و ما اعتقادی به قیمت گذاری بلیت 
هواپیما مانند دیگر پروازهای خارجی نداریم اما در آن برهه 
آنقدر تقاضا و رقابت افزایش پیدا می کند که قیمت ها در 
از شرکت های  و هیچ یک  کنترل خواهد شد  حد مطلوبی 
بی رویه  را  هواپیما  بلیت  قیمت  نمی خواهند  هواپیمایی 

دهند. افزایش 
فریب  که  بدهیم  را  هشدار  این  مردم  به  باید  اما   
تبلیغات فضای مجازی را نخورند چرا که تاکنون هیچ یک 
پروازهای  برای  را  خود  برنامه  هواپیمایی  شرکت های  از 
جام جهانی اعالم نکرده و اگر آژانس مسافرتی یا تورهای 
گردشگری پیش فروش تورهای خود را با پروازهای ایرانی 

ندارد. واقعیت  مسلما  کرد  اعالم 

گولتورهایجعلیجامجهانیرانخورید
تاکنون هیچ مجوزی برای هیچ  ایرالینی صادر نکردیم 
که بتواند بلیت های پرواز جام جهانی را پیش فروش کند 
ایرالین ها  از  نیابت  به  مسافرتی  آژانس  یا  سایت  اگر  و 
بلیتی را پیش فروش کند، مرتکب تخلف شده و قطعا با 

می کنیم. برخورد  او 
سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
در  ایران  حضور  به  باتوجه  کرد:  تاکید  کشوری  هواپیمایی 
مسابقات جام جهانی از ابتدا ارتباط تنگاتنگی با این کشور 
رایزنی های  زمینه  این  در  جمهور  رییس  حتی  و  داشتیم 
فروش  پیش  اگر  بنابراین  است.  داده  انجام  مختلفی 
را اطالع رسانی  آغاز شود آن  بلیت پروازهای جام جهانی 
می کنیم. از مردم هم می خواهیم برای خرید این بلیت ها 
و تورها عجله نکنند، آن را از طریق درگاه های مجاز معرفی 
را  تورهای جعلی  برخی  تبلغیات  گول  و  دهند  انجام  شده 

نخورند.

زیربنایی مثل حمل  کارهای  باید صرف  ها  پول  این 
و نقل ریلی، حل مشکل آب کشور، شرکت های دانش 
بنیان، راه های ارتباطی با کشورهای همسایه و نوسازی 
راه  دوباره  آمد  گیرمان  پولی  تا  اینکه  نه  شود  صنایع 
واردات کاالهای لوکس آغاز شود. ایشان در گذشته دور 
ابالغ سیاست های کلی بخش  در  اسفند ۷9(  نیز )20 
حمل و نقل، ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم 
هر یک از زیر بخش های آن را با اولویت دادن به حمل و 

نقل ریلی و افزایش بهره وری، خواستار شدند.

اما شاخص کار جدی و واقعی مورد اشاره و علت این 
همه تاکید ایشان بر بخش ریلی چیست؟ با سامان یافتن 
بخش ریلی عالوه بر کاهش مصرف انرژی و آالیندگی، 
تلفات جاده ای کاهش می یابد، بستر آمایش سرزمین 
و توزیع جمعیت و ... فراهم می شود، وابستگی به ناوگان 
هوایی و جاده ای کاهش و تولید صنایع و اشتغال رونق 

گرفته و تقاضای بهره وری و فناوری گسترش می یابد.

مکرر  تاکیدات  و  ها  حمایت   وجود  با  متاسفانه  ولی 
بر اولویت بخش ریلی به ویژه در سند راهبردی برنامه 
بخش  این  برنامه ششم،  ابالغی  های  سیاست  و  سوم 
و  صنعتی  های  بخش  سایر  متوسط  با  متناسب  حتی 
اقتصادی کشور رشد ننموده در صورتی که حمل  و نقل 
و  فناوری  های  محدودیت  تمامی  با  درون شهری  ریلی 
و  بزرگتر  های  گام  مراتب  به  توانسته  اقتصادی مشابه، 

بردارد.  را  سودمندتری 
در  ویژه  به  مترو  موفقیت  رموز  از  یکی  تردید  بدون 
شهر تهران را می توان به راه  اندازی به موقع دو خط اولیه 
نمایش  با  نیمه دوم دهه هفتاد نسبت داد که  مترو در 
اثربخشی باال به مردم و مسئوالن، طی دو دهه رشد صد 

برابری تعداد مسافر را درپی داشته است.

این توفیق  متاسفانه حمل  و نقل ریلی برون شهری 
را نداشته و هر دو پروژه مهم مسافری )برقی مشهد و 
توسعه  الگوی  عنوان  به  می توانست  که  اصفهان(  سریع 
با  نمایشی،  و  تدابیر ضعیف  با  مسافری محسوب شود 
بر  لذا  گردید،  روبرو  هزینه  افزایش  و  تاخیر  انحراف، 
از  کمتر  به  قانون مدیریت سوخت، سهم مسافر  خالف 
نصف سهم سال ۸6 و سهم بخش بار تقریبا برابر مانده 

است.
 20 مورخ  نامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  سویی  از 
فهرست  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  به  فروردین 
پروژه های زیرساختی ریلی اولویت دار برای استفاده از 
به  که  نمودند  ارسال  را  فاینانس خارجی )کشور چین( 

است: ذکر شده  آن  در  زیر  موارد  اهمیت  ترتیب 
راه آهن های بافق- سنگان، رشت- آستارا، زاهدان- 
بستان  اندیمشک،  آباد-  خرم  درود-  یونسی،  بیرجند- 
تهران-  برقی  عسلویه،  بوشهر-  شیراز-  تبریز،  آباد- 
گرگان-  کرمانشاه- خسروی،  مشهد، همدان- سنندج، 

مسیر جدید(  9( مشهد  بجنورد- 
اکنون اگر از نگاه دانشجویان ریلی و سایر دانشجویان 
عالقمند به بخش ریلی، جدی و واقعی بودن برنامه ها را 
به جدی  اساسی  اشکال  یافت چندین  بنگریم، خواهیم 
با وجود  آیا  اینکه  اول  بودن درخواست وزیر وارد است، 
محصوالت فناورانه صحیح است که ما از چین فقط پول 
بهتر  یا  بگیریم   ... و  خاکی  عملیات  برای  هم  آن  گران 
در  فعلی  زیرساخت  تقویت  برای  را  مذکور  اعتبار  است 
استفاده  مشهد  تهران-  برقی  مثال  پرتقاضا  مسیرهای 
کنیم که نتیجه آن مانند خطوط اولیه مترو تهران جدی 

و واقعی خواهد بود.
و آیا در مسیر دوخطه کردن بافق- سنگان که واقعا 
تقاضا دارد باید کل مسیر را دوخطه نماییم و یا با دوخطه 
شدن بخشی می توان به هدف رسید، آیا واقعا احداث 
است،  گزینه  مناسبترین  اندیمشک  آباد-  خرم  دورود- 
تاثیر گرگان- بجنورد- مشهد در رفع گلوگاه ها و افزایش 
با  تبریز  آباد-  بستان  آیا  و  است  اندازه  چه  ریلی  سهم 

همان رویکرد بخش اول ساخته خواهد شد و ... .

سرمقالهازجامجهانیچهخبر؟

راه ها  ایمنی  جمعیت  مدیرعامل  بخارایی،  محمد 
وضعیت  به  مربوط  آمار  گفت:  نشیت  این  در  همچنین 
رسیده  کشور  در  بحرانی  مرحله  به  جاده ای  تصادفات 
ایمنی  ملی  روز  آستانه  در  خبری  نشست  در  است. 
اجرای  معتقدند  برخی  اینکه  به  اشاره  با  نقل  حمل و 
گفت:  می شود،  محسوب  »ایمنی«  آسفالت  روکش 
و  است  آسفالت  کردن  روکش  از  فراتر  ایمنی  موضوع 
به نگهداری مستمر راه ها اعم از نصب نیوجرسی، نصب 

می گردد. باز  و...  راهنمایی  عالئم 
با  راه ها  ایمنی  طرفداران  جمعیت  رئیس  بخارایی   
جاده ای  تصادفات  وضعیت  به  مربوط  آمار  اینکه  بیان 
بحرانی شده و تلفات 20 درصد باالتر از میانگین جهانی 
تصادفات  به  مربوط  تلفات  درصد   2۵ گفت:  است، 

است. موتورسواران 

ایمنی  ملی  روز  مناسبت  به  امروز  بخارایی  محمد 
حال  در  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  نقل  و  حمل 
حاضر 90 درصد جابه جایی مسافر و کاال از طریق جاده 
انجام می شود گفت: ایمنی حمل و نقل نیازمند عزم ملی 
تا  پلیس  از سوی  حالی  در  بیشتر سوانح  علت  و  است 
کار  انجام  که  اعالم شده  انسانی  عامل  ۷0 درصد  حدود 
فرهنگی اقدام زودبازده برای توقف این روند را بیش از 

طلبد. می  پیش 

فرهنگ  سطح  ارتقای  از  منظور  اینکه  بیان  با  وی 

رانندگی، ارتقای فرهنگ راهسازی، خودروسازی، کنترل 
این  داد:  ادامه  شود  می  نیز  رسانی  امداد  و  نظارت 
اقدامات در مجموع باعث ارتقای فرهنگ ایمنی می شود 
نباید خطاب  رانندگان  فقط  که  کنم  تاکید می  هم  باز  و 
باال است. قرار بگیرند که چرا آمارهای تلفات جاده ای 

و  ایمنی  عالی  شورای  تشکیل  داد:  ادامه  بخارایی 
کمک  تواند  می  مجلس  در  راه ها  ایمنی  فراکسیون 

رانندگی  سوانح  و  ای  جاده  تلفات  کاهش  برای  خوبی 
عنوان  به  نقل  و  حمل  با  مرتبط  مسائل  باید  اما  باشد 
یکی از مولفه های مهم پیشرفت مورد توجه قرار بگیرد. 
موضوع افزایش ایمنی حمل و نقل و حفظ سرمایه های 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی و کاهش سوانح رانندگی، 
یک معضل بزرگ و دغدغه ملی به شمار می رود. از این 
رو روز ملی ایمنی حمل و نقل که هفت اردیبهشت ماه 
است  مهمی  فرصت  شده  ثبت  کشور  رسمی  تقویم  در 

از  )تعدادی   )1401 اردیبهشت   6 شنبه  سه 
بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما تجمعی اعتراضی 

کردند. برگزار  تهران  در  شرکت  این  مقابل  در 

عنوان  اجتماعی  های  شبکه  در  آنچه  اساس  بر 
صندوق  انتقال  به  مربوط  افراد  این  اعتراض  شده، 
بازنشستگی  صندوق  به  شرکت  این  بازنشستگان 

است. بوده  کشوری 

و  حق  تضییع  موجب  انتقال  این  آنان،  اعتقاد  به 
حقوق بازنشستگان هما می شود چرا که آنان در دوران 
اشتغال پنج یا 6 درصد بیشتر پرداخت کرده اند تا از 
و  شوند  بهره مند  بازنشستگی  دوران  در  بهتر  مزایای 

بازنشستگی  با تصمیم دولت صندوق  اکنون نمی توان 
صندوق  یک  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 

کنند.   منتقل  دیگر 
 1401 بودجه  قانون   1۷ تبصره  »ز«  بند  اساس  بر 
جمهوری  هواپیمایی  بازنشستگی  صندوق  است  قرار 
منتقل  کشوری  بازنشستگی  به صندوق  ایران  اسالمی 
به  امسال  بودجه  قانون  از  بند  این  کامل  شود.متن 

است: زیر  شرح 
کارکنان  وظیفه  و  بازنشستگی  صندوق  مؤسسه 
با  »هما«  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت 

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای:

ایمنیراههافراترازروکشکردن
آسفالتاست

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد؛ 

جمله  از  دارایی ها  و  تعهدات  اختیارات،  وظایف،  کلیه 
موجودی،  امتیازات،  سهام،  غیرمنقول،  و  منقول  اموال 
تاریخ  از  ماه  سه  ظرف  حقوق  سایر  و  اوراق  و  اسناد 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  به  قانون  این  تصویب 

می گردد. منتقل 

کارکنان  حقوق  پرداخت  برای  الزم  -اعتبارات   1
هواپیمایی  بگیر شرکت  وظیفه  و  بازنشسته، مستمری 
سالیانه  اعتبارات  در  »هما«  ایران  اسالمی  جمهوری 
لحاظ  و  بینی  پیش  کشوری  بازنشستگی  صندوق 

می گردد.
ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  -شرکت   2
شاغلین،  پرونده های  و  دارایی ها  کلیه  است  موظف 
بعد  ماه  را ظرف سه  بگیران  و مستمری  بازنشستگان 
از ابالغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری 

ید.  نما

تقدیر و تشکر از مسئوالن استان سیستان و بلوچستان 
خصوصا استاندار کوشا، پرتالش و مسئولیت پذیر این 
همکاری  از  خوبی  بسیار  جلوه  امروز   : گفت  استان  
در  انتظامی  و  نظامی  امنیتی،  نیروهای  همیاری  و 
هر  در  و  است  قابل مشاهده  استان  در  تمامی سطوح 
و  توسعه  باشد  داشته  و همکاری وجود  که همدلی  جا 

افتد. می  اتفاق  سریعتر  و  بیشتر  پیشرفت، 

مهم  جلسات  تمامی  در  داد:  ادامه  بخش  محمدی 
استان  نام  شود  می  تشکیل  کشور  کالن  سطح  در  که 

است.  شده  نهادینه  بلوچستان  و  سیستان 

به  اشاره  کشوری ضمن  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
در  افزود:  مقامات کشور چین  با  برگزار شده  جلسات 

و  پرتالش  کوشا،  استاندار  خصوصا  بلوچستان 
بسیار  جلوه  امروز   : گفت  استان   این  پذیر  مسئولیت 
نظامی  امنیتی،  نیروهای  همیاری  و  همکاری  از  خوبی 
مشاهده  قابل  استان  در  سطوح  تمامی  در  انتظامی  و 
داشته  وجود  و همکاری  که همدلی  جا  هر  در  و  است 
می  اتفاق  سریعتر  و  بیشتر  پیشرفت،  و  توسعه  باشد 

افتد.

مهم  جلسات  تمامی  در  داد:  ادامه  بخش  محمدی 
استان  نام  شود  می  تشکیل  کشور  کالن  سطح  در  که 

است.  شده  نهادینه  بلوچستان  و  سیستان 

به  اشاره  کشوری ضمن  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
در  افزود:  مقامات کشور چین  با  برگزار شده  جلسات 
تمامی بخش های مذاکره از جمله در حوزه های بنادر، 
راه آهن و بخش هوایی، بخش عمده و مهم  مذاکرات 

در مورد استان سیستان و بلوچستان است. 

کشوری،  هواپیمایی  سازمان  رئیس  حضور  با 
ایران،  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  سرپرست 
مقررات  به  استناد  با  فرودگاهی  گواهینامه  دومین 
اهدا  زاهدان  المللی  بین  فرودگاه  به  فرودگاهی  جدید 
رئیس  و  وزیر  معاون  بخش،  محمدی  حضور  با   . شد 
شرکت  سرپرست  کشوری،  هواپیمایی  سازمان 
سیستان  استاندار  ایران،  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها 
و  کشوری  مقامات  و  فرودگاهی  مدیران  بلوچستان،  و 
از  پس  کشور  فرودگاهی  گواهینامه  دومین  لشگری؛ 
رئیس سازمان  توسط  بندرعباس  المللی  بین  فرودگاه 

شد. اهدا  زاهدان  المللی  بین  فرودگاه  به 

کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس  مراسم  این  در 
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت علی)ع( و همچنین 

و جاده زیرساخت انسانی، نیروی عامل ۳ 
جادهای تصادفات و سوانح بروز در نقلیه وسایل
زودبازدهترین و کمهزینهتر و است درصد 7۰
عاملیکهباعثکاهشتصادفاتجادهایمیشود،

ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی شرکت
شاغلین، پروندههای و داراییها کلیه است موظف
ماه سه ظرف را بگیران مستمری و بازنشستگان
بازنشستگی قانونتحویلصندوق این ابالغ از بعد

نماید. کشوری

هوایـی

فرودگاهزاهدانگواهینامهفرودگاهیدریافتکرد

۱۲ لغایت ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ 

تهران: سالن اجالس سران و    
مرکز نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب    
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هفتهنامههفتهنامه

قیمت بلیت جبران کنند. این در حالی است که شرکت های 
حمل و نقل ریلی مسافری برای امرار معاش روزانه و تأمین 

هزینه های جاری خود هم به مشکل خورده اند.
میلیارد  به مشهد می رود 2۷0  که  قطار مسافری  یک 

است تومان  هزار  آن 1۷0  بلیت  ولی  دارد  ارزش  تومان 

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری با 
اشاره به فشاری که دوره کرونا بر شرکت های ریلی وارد کرد، 
گفت: شرکت های ریلی مسافری برای خرید ناوگان مشکل 
دارند در حال حاضر قیمت هر دستگاه واگن مسافری به 16 تا 

1۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. یک رام قطار مسافری 
شامل 10 واگن است که ارزش به 1۷0 میلیارد تومان می رسد؛ 
قیمت هر دستگاه لوکوموتیو هم به 100 میلیارد تومان رسیده؛ 
یعنی ارزش یک قطار مسافری که از تهران به مشهد می رود، 
2۷0 میلیارد تومان است؛ آن وقت هر بلیت قطار 1۷0 تا 1۸0 

هزار تومان قیمت گذاری و از مسافر گرفته می شود.

وی با اشاره به تأکیدات همه مقامات ارشد نظام به توسعه 
حمل و نقل ریلی بیان کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار 
نوروزی با کارگزاران نظام در فروردین امسال تأکید کردند که 
اگر قرار است پول جدیدی وارد کشور به توسعه زیرساخت ها 

خصوصًا حمل و نقل ریلی اختصاص یابد.

هیچ ردیف بودجه ای برای تسهیل خرید ناوگان وجود 
ندارد

رجبی ادامه داد: در سال های گذشته یکی از منابع خرید 
ناوگان، »وجوه اداره شده« بود؛ اما االن برای خرید ناوگان صرفًا 
دو منبع یکی تسهیالت تبصره 1۸ قوانین بودجه سنواتی و 
دیگری ماده 12 قانون رفع موانع تولید است که تأثیرگذاری 

چندانی برای تأمین منابع خرید ناوگان ندارند.

نظر شرکت های ریلی افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت 
قطار بود

وی درباره افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطار گفت: 
پیشنهاد ما در انجمن شرکت های ریلی مسافری، افزایش 60 
درصدی قیمت بلیت قطار بود؛ مدیرعامل راه آهن با افزایش 
۵0 درصدی موافقت ضمنی کرد ولی نهایتًا سازمان حمایت با 

افزایش 20 درصدی موافقت کرد.

شدن  پیاده  و  سوار  و  شناورها  کامل  و  ایمن  پهلوگیری 
بود خواهد  خودروها 

به  مربوط  زیرساخت های  مورد  در  کرد:  اضافه  وی 
ایران  از دیدار دوجانبه وزرای راه  جزیره کیش هم پس 
قول  با  و  گرفت  صورت  الزم  فنی  بررسی های  قطر،  و 
ماه  دو  ظرف  است  مقرر  آزاد  مناطق  سازمان  مسئوالن 
آینده اسکله جزیره کیش را برای پهلوگیری ایمن و کامل 

کنند. آماده  خودروها  شدن  پیاده  و  سوار  و  شناورها 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
جام  بحث  از  فارغ  افزود:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
و  قطر  با  کشتیرانی  خط  ایجاد  برای  ما  برنامه  جهانی، 
همچنین عمان سر جای خودش است و با قدرت در حال 

است.  انجام 

سوخت شناورها یارانه ای خواهد شد

تامین  زمینه  در  که  مشکالتی  به  اشاره  با  عباس نژاد 
می بایست  آنها  مالکین  و  داشت  وجود  شناورها  سوخت 
سوخت را با نرخ منطقه و به صورت دالری پرداخت کنند، 
که هزینه های  نیستیم  مایل  به هیچ وجه  ما  کرد:  اضافه 
مسافرت دریایی افزایش یابد و به همین خاطر نیاز بود که 
بخش عمده ای از سوخت این قبیل شناورها با کمک های 
یارانه ای دولت تامین شود که خوشبختانه با پیگیری های 
گردشگری،  وزیر  نیز  و  شهرسازی  و  راه  محترم  وزیر 
آئین نامه ای در دولت به تصویب رسید که بر اساس آن، 
اجرای  الزمه  البته  خواهد شد.  یارانه ای  شناورها  سوخت 
این موضوع این است که سازوکارهای آن توسط سازمان 
بنادر و وزارت نفت تعیین شود که در دست انجام است.

ریلی  نقل  و  حمل  های  شرکت  صنفی  انجمن  رئیس 
مسافری از افزایش قیمت هر دستگاه واگن مسافری تولید 

داخل به 1۷ و لوکوموتیو به 100 میلیارد تومان خبر داد. 

محمد رجبی درباره افزایش قیمت بلیت قطار اظهار کرد: 
این افزایش 20 درصدی که به تصویب ستاد تنظیم بازار و تأیید 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده، 

هنوز به شرکت های حمل و نقل ریلی ابالغ نشده است.

 وی افزود: متأسفانه روند قیمت گذاری نرخ بلیت قطارهای 
مسافری بسیار پیچیده است و مشخص نیست کدام دستگاه 
باید نرخ های جدید را ابالغ کند؛ یا باید سازمان حمایت آن را 
به شرکت های ریلی ابالغ کند یا معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی؛ در حال حاضر شورای عالی ترابری از روند قیمت 
گذاری بلیت قطار حذف و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار 
نرخ های پیشنهادی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 

را بررسی و تصویب می کنند.

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری ادامه 
داد: آنچه قطعی است، تا آخر اردیبهشت قیمت های فعلی بلیت 
قطار افزایش نمی یابد؛ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار 
است قیمت بلیت قطار مسافری 20 درصد نسبت به نرخ های 
سال 1400 افزایش یابد این در حالی است که آخرین مصوبه 
از شورای عالی  بلیت قطار، در سال 139۸  افزایش قیمت 
ترابری اخذ شد ولی بخشی از آن در سال 139۸ اجرا شد و 
بخش دیگر از قیمت ها در سال 1399 اجازه افزایش یافت؛ 
بنابراین در حال حاضر شرکت های ریلی مسافری نمی دانند که 
قرار است نرخ ها بر اساس آنچه در سال 9۸ ابالغ شد، افزایش 

یابد یا بر اساس آنچه در سال 99 اعمال شد.

وی خاطرنشان کرد: 20 ماه است که هیچ افزایش قیمت 
قیمت  دستمزدها،  دیگر  سوی  از  نداشته ایم؛  قطار  بلیت 
قطعات، قیمت فوالد و سایر ملزومات سفرهای ریلی هر ساله 
افزایش داشته اند؛ این گرانی ها شرکت های ریلی مسافری 
را دچار بحران کرده است؛ به خصوص افزایش ۵۷ درصدی 
مشکالت  ترین  اصلی  از  یکی  جاری  سال  در  دستمزدها 
شرکت های ریلی خصوصًا مسافری است.بیشتر قطعات قطار 
مسافری وارداتی است /   ترمز قطار شوخی نیست که ریسک 

حذف واردات آن را قبول کنیم
را  مسافری  ریلی  شرکت های  مشکالت  دیگر  از  رجبی 
وابستگی به ارز و افزایش نرخ آن عنوان و تصریح کرد: صنعت 
و  است  وابسته  از کشور  به خارج  به شدت  ریلی مسافری 
حتی برخی قطعات انحصاری یک یا دو کشور هستند؛ موتور 
و گیربکس واگن های خودکشش )ترنست ها( را از آلمان 
وارد می کنیم. سیستم چرخ و ترمز قطار مسافری که با ایمنی 
مسافران در ارتباط است و از حساسیت باالیی برخوردار است، 
100 درصد وارداتی است؛ نمی توانیم امنیت جانی مسافران را 
به خطر بیندازیم و ریسک جایگزینی سیستم ترمز آلمانی را با 

سایر کشورها بپذیریم.

هزینه ها ۲۶۰ درصد رشد داشته؛ قیمت بلیت را ۲۰ درصد 
افزایش داده اند

هزینه های  درصدی   260 افزایش  به  اشاره  با  وی 
شرکت های حمل و نقل ریلی در دو سال اخیر یادآور شد: این 
با افزایش 20 درصدی  میزان افزایش هزینه را می خواهند 

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی

دچار را مسافری ریلی شرکتهای گرانیها این
افزایش۵7درصدی بحرانکردهاست؛بهخصوص
دستمزدهادرسالجارییکیازاصلیترینمشکالت
شرکتهایریلیخصوصًامسافریاست.بیشترقطعات
قطارمسافریوارداتیاست/ ترمزقطارشوخینیست

کهریسکحذفوارداتآنراقبولکنیم

 ایران و روسیه بر ساخت راه آهن رشت -آستارا تأکید کردند 
وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر به مسکو، از دستیابی ایران و روسیه به توافق در زمینه گسترش همکاری های جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی و تکمیل کریدور ریلی شمال-
جنوب خبر داد.  رستم قاسمی در پایان سفر دو روزه خود به مسکو در پایان مذاکرات با مقامات حوزه حمل و نقل و مسکن روسیه، از تحول در همکاری های ایران و روسیه در حوزه 

حمل و نقل خبر داد و گفت: در پایان مذاکرات فشرده به توافقات دو جانبه ای در زمینه گسترش همکاری های ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای دست یافتیم.

تسریع رفع کاستی های سفرهای دریایی بین ایران و قطر 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر لزوم آمادگی کامل همه واحدهای دریایی، بندری و مهندسی، جهت ارائه خدمات و تسهیل فعالیت های بازرگانی و پشتیبانی تجاری، 
در سال جاری، تاکید کرد و گفت: 1401، سال پرکاری خواهد بود و تمامی طرح ها و پروژه های عمرانی، تجهیزاتی و سرمایه گذاری، بر اساس برنامه و بودجه مصوب، پیگیری و 

اجرا خواهد شد.

  
بینالملل

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
بنادر جنوبی  اینکه  بر  تاکید  با  بنادر و دریانوردی  سازمان 
زیرساخت الزم برای سوار و پیاده کردن خودروها را دارند، 
از خودروی  استفاده  با  به جام جهانی  امکان سفر  گفت: 
شخصی، نیازمند توافق بین مقامات مربوطه در دولت های 

ایران و قطر است.

حسین عباس نژاد مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر 
انجام شده برای  با تشریح آخرین اقدامات  و دریانوردی 
مانده  ماه  چند  قطر  کشور  به  در سفر شهروندان  تسهیل 
انجام  برای  گفت:   ،2022 جهانی  جام  مسابقات  آغاز  به 
یکی  مبدا  دو  حاضر  حال  در  قطر  به  دریایی  سفرهای 
آنها  برای  و  انتخاب  کیش  جزیره  دیگری  و  بوشهر  بندر 

برنامه ریزی الزم انجام شده است. ما به لحاظ زیرساخت 
شناوری مشکل خاصی نداریم؛ هم شناورهای تندرو داریم 
مورد  در  البته  که  کابین  دارای  بزرِگ  شناورهای  هم  و 
اخیر، ما نیاز به یک بازه زمانی برای آماده سازی شناورها 
هستیم چرا که بعضی از آنها مدت زیادی است بالاستفاده 

بوده اند.
بندری هم،  از حیث زیرساخت های  افزود:  عباس نژاد 
ما بهسازی پایانه مسافری بندر بوشهر را در دست انجام 
اتمام  به  فرایند  این  مردادماه  آخر  تا  حداکثر  و  داریم 
می رسد. البته ما سفر را منوط به آماده سازی بندر نکرده 
این  ما  شوند،  آماده  شناورها  که  زمان  هر  و  نمی کنیم  و 
آمادگی را داریم که به طرق مختلف از اسکله های بندری 
آماده  دیگر  ماه  دو  تا  کنیم.اسکله جزیره کیش  استفاده 

حمل  چندمنظوره  کشتی  دومین  ساخت  قرارداد 
 1 پنجشنبه  تن   3۵00 ظرفیت  به  کانتینر  و  خشک  بار 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  میان  اردیبهشت 
می شود.  منعقد  )صدرا(  ایران  دریایی  صنعتی  شرکت 
بار  حمل  منظوره  چند  کشتی  دومین  ساخت  قرارداد 
اول  شنبه  پنج  تن   3۵00 ظرفیت  به  کانتینر  و  خشک 
جمهوری  کشتیرانی  شرکت  میان   1400 ماه  اردیبهشت 
)صدرا(  ایران  دریایی  صنعتی  شرکت  و  ایران  اسالمی 

می شود. منعقد 
تا  و  کند  حمل  را  کانتینر   122 می تواند  کشتی  این   
کشتی  این  دارد.  بار  حمل  ظرفیت  تن   3۵00 حداکثر 
112 متر طول، 14.۸ متر عرض و ۵.۵ متر ارتفاع دارد و 

می رسد. دریایی  گره   10 به  آن  سرعت  حداکثر 

با  صدرا  شرکت  توسط  کشتی  اولین  ساخت  قرارداد 
 1400 ماه  اسفند  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
منعقد شده بود.شرکت صدرا عالوه بر ساخت کشتی برای 
مشتریان داخلی، کشتی نفتکش 113 هزار تنی افراماکس 
1 را با موفقیت به پایان رسانده و تحویل مشتری خارجی 

خود داده است.
 2۵0 طول  به  و  دریایی  گره   16 با سرعت  این کشتی 
آبخور  و در  ارتفاع 21 متر ساخته  و  متر، عرض 44 متر 

انداخته شد. آب  به  متر   14.۸
پیشرفت  درصد   99 با  نیز   2 افراماکس  نفتکش 
فیزیکی در آینده نزدیک تحویل مشتری خارجی شده و 
پس از آن کشتی های افراماکس 3 و 4 ساخته خواهند 

شد.

زیرساختهایبندریسفربهجامجهانیباخودروی
شخصیفراهماست

و راه محترم وزیر پیگیریهای با خوشبختانه
در آئیننامهای گردشگری، وزیر نیز و شهرسازی
سوخت آن، اساس بر که رسید تصویب به دولت

شد. خواهد یارانهای شناورها

رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی ایران،  هند را 
به »وقت  کشی« در توسعه بندر چابهار متهم کرده است.

به  را  اردیبهشت  هند   4 روز یکشنبه  روزبه مختاری، 
مدعی  و  کرده  متهم  چابهار  بندر  توسعه  در  »وقت کشی« 
در  خود  تعهدات  به  هندی  اپراتور  تنها  »نه  است:  شده 
مورد  اهداف  به  را  چابهار  بندر  و  نکرده  عمل  قرارداد 
المللی  بین   داوری  تعیین  درخواست  بلکه  نرسانده،  نظر 
شش  از  استفاده  اجازه  و  داده   اختالفات  حل  برای  را 
دستگاه جرثقیل سنگین ساحلی وارد شده به بندر شهید 

دهد«. نمی   هم  را  بهشتی 

دروازه  عنوان  به  چابهار  بندر  می افزاید،  گزارش  این 
محور شرق ایران »بخشی کلیدی« از کریدور بین  المللی 
مرزهای  طریق  از  و  شود  می   شناخته  شمال -جنوب 
شرقی و شمال شرقی ایران، مسیری دریایی -زمینی را 
به افغانستان و آسیای مرکزی برای هند فراهم می  کند.
به  ایران  تبدیل  در  کشی«  »وقت   به  هند  کردن  متهم 
کشور ترانزیت کاال در حالی است که مقامات ایران طی 
و  تخلیه  ظرفیت  شدن  برابر  چهار  از  گذشته  های  ماه  
به ۸ میلیون تن خبر  آن  بندر چابهار و رسیدن  بارگیری 

اند. داده  

ایران  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  آمارهای  طرفی  از 
نشان می  دهد، میزان تخلیه و بارگیری این بندر از زیر 3 
میلیون تن در سال 1399 به باالی 4 میلیون تن در سال 
گذشته اوج گرفته است که نشان از توسعه چشمگیر این 

بندر توسط شرکت های هندی است.

فلسفه ورود شرکت  های دولتی هند به پروژه چابهار، 
راه   خطوط  طریق  از  زاهدان  به  بزرگ  بندر  این  اتصال 
بندر صرفه اقتصادی برای ترانزیت  این  بود، وگرنه  آهن 
کاالهای هندی از طریق ایران به افغانستان، آسیای میانه 

ندارد. و روسیه 

توسط  نیز  کیلومتری   630 آهن  خط  این  بود  قرار 
هند  های  رسانه   اما  شود،  احداث  هندی  های  شرکت  
تیرماه 99 گزارش دادند که ایران به دلیل »دیرکرد دهلی  
نو« در آغاز توسعه خط آهن چابهار- زاهدان، این کشور را 

است. گذاشته  کنار  یاد شده  پروژه  از 

خاتم   قرارگاه  با  بالفاصله  زمان  همان  ایران  دولت 
امضا  را  چابهار- زاهدان  آهن  خط  احداث  قرارداد  االنبیا 
نامشخص  کماکان  پروژه  این  توسعه  وضعیت  اما  کرد، 
و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  خادمی،  خیراله  و  است 
به  پروژه  این  کرد  اعالم  اخیرا  ایران،  زیربنا های  توسعه 
12 تریلیون تومان اعتبار نیازمند است و در صورت تامین 
کشید. خواهد  طول   1402 پایان  تا  آن  تکمیل  سرمایه، 

تنها  ایران  باز هم  این پروژه،  حتی در صورت تکمیل 
قادر به ترانزیت کاالهای هندی به افغانستان و تا حدودی 

تا مرزهای ترکمنستان خواهد بود.

قادر  تنها  ایران  آهن،  راه   های  پروژه   توسعه  بدون 
و  شرکت ها  برای  که  است  کاالها  جاده ای  ترانزیت  به 
اقتصادی  نه صرفه  و  است  نه جذاب  کشورهای خارجی 
باید  بار  چند  ایران  مسیر  در  اینکه  خصوصا  دارد. 
که هزینه چشمگیری  بارگیری شوند  و  تخلیه  محموله ها 

گذارد. می   کاال  صادرکننده  دست  روی 
 1400 ایران در سال  و  از طرفی تجارت دوجانبه هند 
است.  بوده  تن  میلیون   ۸ نزدیک  آمارهای گمرکی  بنابر 
از  و هند  ایران  تجارت خود  از  نیمی  ترتیب، حتی  بدین 

است. انجام شده  ایران  دیگر  بنادر  طریق 

افزایشقیمتواگنهایمسافریتولیدداخل

 ) HLWG ( دوازدهمین اجالس کارگروه سطح عالی
قطارباری اسالم آباد-تهران-استانبول ) ITI ( به میزبانی راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران روز دوشنبه، ۵ اردیبهشت 1401 

به صورت مجازی برگزار شد. 

 ) HLWG ( دوازدهمین اجالس کارگروه سطح عالی
قطارباری اسالم آباد-تهران-استانبول ) ITI ( برای بحث و 
بررسی مسائل و مشکالت مربوط به قطار باری اسالم آباد-
تهران-استانبول، با هماهنگی دبیرخانه سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( و با مشارکت نمایندگان سه کشور از راه 
آهنها، اتاق های بازرگانی و برخی شرکتهای فورواردری به 
ایران روز دوشنبه، ۵  راه آهن جمهوری اسالمی  میزبانی 

اردیبهشت 1401 به صورت مجازی برگزار شد.

ریاست این اجالس را شهرام جعفری، مدیرکل بازرگانی 
سخنان  در  که  داشت  عهده  بر  ایران  آهن  راه  خارجی 
افتتاحیه خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته از زمان 
برگزاری اجالس قبلی )آبان ماه 1399( از جمله جلسات 
هماهنگی برگزار شده برای راه اندازی قطار باری ITI و نیز از 
سرگیری عملیات این قطار پس از 14 سال توقف در آذرماه 
1400 و سیر سه رام قطار باری تاکنون در سایه تالش راه 
آهن های کشورهای عضو این کریدورITI و نیز شرکتهای 

فورواردری ارائه داد.

وی همچنین به مشکالت و چالش های پیش روی این 
قطار اشاره و ابراز امیدواری کرد که این اجالس راه حل های 
مناسبی را برای تدوام سیر این قطار از جمله راه اندازی 
قطارهای کانتینری و قطارهای دو سر بار در این کریدور 

ارائه دهد.

خدایی، مدیر حمل و نقل و ارتباطات اکو نیز در سخنان 
این  میزبانی  برای  ایران  آهن  راه  از  تشکر  ضمن  خود 
وزرای  اجالس  یازدهمین  کرد:  خاطرنشان  مهم  اجالس 
حمل ونقل اکو حکم به از سرگیری قطار ITI داده بود و از 
همه ذینفعان درخواست کرد از این قطار برای حمل کاالهای 
خود در راستای افزایش تجارت منطقه ای استفاده کنند و 
بر گسترش قطار مذکور به سمت اروپا و چین تاکید کرد.

در طی اجالس بحث های مفصلی در خصوص مسائل 
از  قطار  با عملیات  ارتباط  در  و چالش های موجود  فنی 
طرف راه آهن ها و فورواردرها طرح شد که از جمله آنها می 
توان به ظرفیت زیرساخت و آالت ناقله کشورهای واقع در 
مسیرکریدور به ویژه نوسازی بخش زاهدان-تفتان-کویته، 
ایجاد مرکز لجستیک در زاهدان، تعرفه های حمل و فرمول 
قیمت گذاری برای فورواردرها، چالش های فعلی درمواجهه 
با برنامه ای کردن عملیات قطار باری ITI ،تهیه رویه های 
و  فورواردرها  اطالع  جهت   )  SOP(استاندارد عملیاتی 
صاحبان کاال از عملیات این قطار در هر یک از کشورهای 
 ) CMM(واقع در مسیر و ایجاد ساز و کار مدیریت کریدور
و نقش اتاق های بازرگانی در ترویج و بازاریابی این کریدور، 

اشاره کرد.
در این اجالس در خصوص مسائل و مشکالت مربوط 
کردن  و مشخص  کفی  های  واگن  تامین  فورواردرها،  به 
همه هزینه های حمل نیز مقرر شد جلسه جداگانه ای با 
حضور فورواردرها برای حل مشکالت فی مابین با هماهنگی 

دبیرخانه اکو بزودی تشکیل شود.

شرکت تایدواتر خاورمیانه تنها شرکت خصوصی حائز 
رتبه پایه یک در ارزیابی کیفی تشخیص صالحیت و رتبه 

بندی پیمانکاران خارج سازی مغروقه ها شد.

 با فراخوان سازمان بنادر و دریانوردی با سرپرستی 
همت  به  و  زیربنایی  امور  توسعه  و  مهندسی  معاونت 
معاونت فنی و مهندسی شرکت تایدواتر، اسناد ومدارک 
برای دریافت رتبه در اختیار کمیته فنی و بازرگانی این 
سازمان قرار گرفت و پس از ارزیابی این کمیته ،تایدواتر 
زمینه خارج  در  فعال  اولین شرکت خصوصی  عنوان  به 
شرکت  میان  در  یک  پایه  رتبه  حائز  ها  مغروقه  سازی 

های دیگر شد.
کنون  تا  که  است  خصوصی  شرکت  تنها  تایدواتر   
حائز این رتبه شده است. این شرکت در زمینه سالویج 
شناورهای مغروقه، خارج سازی ۷ فروند شناور مغروق 
کشتی  سازی  خارج  همچنین  و  خورموسی  آبراهه  در 
در  را  رجایی  شهید  بندر  در  استار  ال  اس  کانتینربر 

دارد. خود  کارنامه 

رتبه  و  صالحیت  تشخیص  کیفی  ارزیابی  فراخوان 
بندی پیمانکاران خارج سازی مغروقه ها هر دوسال یک 

بار توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام  می شود.

شرکتتایدواترخاورمیانهرتبهیکپیمانکارانخارجسازیمغروقههاراکسبکرد

عقدقراردادساختکشتیباریباکشتیرانیجمهوریاسالمیایران

دریاییریلی

 مزایده فروش واگن های اتوبوسی خارج از سیر شرکت مهتاب سیر جم 

شرکت قطار های مسافری مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به فروش ۸ دستگاه واگن اتوبوسی خارج از سیر خود واقع در ایستگاه راه آهن رودشور مطابق با 
شرایط عمومی و مشخصات مندرج در شرایط شرکت در مزایده و در محل اقدام نماید .

، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مزایده را دارند دعوت میگردد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ با 
در دست داشتن فیش واریزی نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند .

۱-    مبلغ خرید اسناد : ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) قابل پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروش اسناد (

۲-    شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۷۸۱۴۸ به نام شرکت مهتاب سیر جم نزد بانک سپه)ارائه رسید واریز در روز خرید اسناد الزامی است(
۳-    محل دریافت اسناد مزایده : تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنائی ، کوچه هفتم ، پالک ۱۹ ، طبقه اول ، شرکت مهتاب سیر جم ، مدیریت تدارکات و امور 

قراردادها . شماره تماس ۸۸۸۲۱۹۱۹ ) داخلی ۱۱۲ (
۴-    محل تحویل پاکات مزایده : تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، بین خیابان پاکنژاد و هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، واحد ۱۶۱ ، آقای حسینی . 

شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵ – ۹۶۶۶۷۱۹۵ ) داخلی ۲۳۱ (     
۵- سایر شرایط :

*شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
*به پیشنهاد های مشروط ، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

چــرا ایــران از مســیر کریدورهــای 
ترانزیتــی حــذف شــد؟ 
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هفتهنامههفتهنامه 7 6
به  مربوط  خودرو  کیفیت  درصد   62 دارد.  وجود  ایران  در 

است.  قطعات 

وی با تاکید بر اینکه پول سازنده قطعات باید به موقع 
بر عهده  را  زمانی که مدیریت سایپا  پرداخت شود، گفت: 
گرفتم پول قطعه ساز 1۸0 روزه پرداخت می شد االن این 
زمان در پایان سال گذشته  به 120 روز رسیده است اما هنوز 
هم شرایط خوب نیست و این زمان باید به 90 روز برسد و 
در مورد قطعه سازان خارجی نیز باید به 40 روز کاهش یابد. 

تیموری بیان داشت: تا قبل از تحریم ها ما با چینی ها به 
صورت اعتباری کار می کردیم، قطعه را تولید می کردند و ما 
پول آن را در گمرک پرداخت می کردیم بعد از تحریم ها ما 
وجهه خوبی برای چینی ها پیدا نکردیم زیرا به محض اینکه 
تحریم ها برداشته شد به سمت غرب رفتیم، آلوده شدیم و 
بعد هم غربی ها رفتند. این در حالی است که بیش از 1۷ هزار 

میلیارد از رفتن غربی ها سایپا زیان داد. 

با کیفیت حتی اگر طراحی  وی افزود: برای یک تولید 
درستی داشته باشد، باید نظم در تامین و تولید وجود داشته 
باشد و زنجیره تامین مالی قطعه ساز را باید به موقع و درست 

انجام داد. 

تیموری بیان داشت: در سه ماه گذشته 240 پروژه برای 
که  کیفتی  های  پروژه  است.  شده  تعریف  خودرو  کیفیت 
تعریف شده نیازمند هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی است. 

به  خودرو  کیفیت  ارتقا  داشت:  اظهار  سایپا  مدیرعامل 
تولید  های  قالب  از  برخی  زیرا  دارد  نیاز  زمان  و  نقدینگی 

است.  شده  فرسوده 

خودروشهری
 شهر تبریز به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد 

شهردار تبریز با بیان اینکه این شهر در آستانه بحران ترافیکی قرار دارد، گفت: حوزه حمل و نقل عمومی تبریز برای عبور از این بحران نیاز به 200 دستگاه اتوبوس جدید دارد.
یعقوب هوشیار گفت: برای رفع این بحران اقداماتی آغاز شده که از جمله امضای تفاهم نامه با شرکت گروه بهمن برای تامین 900 دستگاه اتوبوس است.

کمیسیون صنایع درباره قیمت خودرو تصمیم گیری می کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات و افزایش تولید خودرو در دستور کار است که اگر به این دو کلید واژه توجه جدی شود شاهد تعدیل قیمت و ارتقاء 
کیفیت خواهیم بود. لطف اله سیاهکی در ارتباط با رسانه ملی درباره زمان اجرای کلیات ماده 4 طرح ساماندهی واردات خودرو افزود: این قانون برای تائید نهایی باید از 

شورای نگهبان به مجلس ارائه شود که پس از تایید، ابالغ می شود.

ورودی جنوبی ایستگاه یادگار امام )ره( 
افتتاح می شود 

با  همزمان  و  فطر  عید سعید  رسیدن  فرا  آستانه  در 
مناسبت روز ایمنی حمل و نقل، ورودی جنوبی ایستگاه 
یادگار امام )ره( به عنوان نخستین افتتاحیه سال جاری 
به  اردیبهشت ماه  امروز چهارشنبه ۷  تهران،  شبکه مترو 

خواهد شد. گشوده  مردم  روی 

در  و   2 منطقه  در  )ره(  امام  یادگار  مترو  ایستگاه   
واقع  لحاظ جمعیتی  به  متراکم  و  پرترافیک  محدوده ای 
بلوار  )ره(،  امام  یادگار  بزرگراه  با  همجواری  که  شده 
مرزداران و شهرک پرواز، مسافران فراوانی را متوجه این 

است. کرده  ایستگاه 

ماه  اسفند  )ره(  امام  یادگار  ایستگاه  شمالی  ورودی 
1399 به بهره برداری رسید و حاال با افتتاح ورودی جنوبی 
ایستگاه که در ضلع جنوب پل مرزداران قرار دارد، امکان 
برچیده شدن کارگاه پروژه و بازگشایی کنارگذر جنوبی بلوار 

مرزداران فراهم می شود.

با افتتاح ورودی دوم ایستگاه مترو یادگار امام )ره( 
این ایستگاه می تواند نقش زیرگذر خیابان اصلی را نیز ایفا 
کرده و همین امر موجب افزایش سطح ایمنی تردد عابران 

در گذر از بلوار مرزداران خواهد شد.

ورودی  تجهیز  و همچنین  عملیات ساختمانی  هزینه 
دوم ایستگاه مذکور، مبلغی در حدود 4۵ میلیارد تومان 

است. بوده 

دریافت تأییدیه استانداردهای بین  المللی 
قطار ملی تا ۳ ماه آینده 

مسعود درستی درباره وضعیت توسعه خطوط انشعابی 
دارای  مترو  خطوط  تمامی  تقریبًا  گفت:  تهران،  متروی 
انشعاب هستند. توسعه جنوبی خط 6 از سال گذشته آغاز 
شده و به شهرری متصل می شود. با توسعه محدوده جنوبی 
خط 6 و اتصال آن به خط یک در ایستگاه شهرری، طول این 
خط به حدود 40 کیلومتر خواهد رسید تا به یکی از بلندترین 

خطوط متروی خاورمیانه تبدیل شود.
با  تهران و حومه  راه آهن شهری   مدیرعامل شرکت 
بیان اینکه توسعه شمالی خطوط 3 و یک متروی تهران نیز 
در دستور کار است تا این دو بخش از طریق یک خط به 
یکدیگر اتصال یابند، تصریح کرد: درحال حاضر این اقدام 
در فاز مطالعاتی قرار دارد و نمی توان به صورت مطمئن 

اعالم کرد که وضعیت آن چه خواهد شد.

درستی در ادامه اضافه کرد: توسعه جنوبی خط 3 مترو 
شهرداری  اقدام  این  متولی  اما  است  کار  دستور  در  نیز 
تا  )آزادگان(   3 خط  ایستگاه  آخرین  است.  اسالمشهر 
این  اقدامات  اما  ادامه می یابد  نماز در اسالمشهر  میدان 
وی  می شود.  انجام  اسالمشهر  شهرداری  توسط  پروژه 
شهرداری  با  پروژه  این  مالی  منابع  تأمین  اینکه  بیان  با 
اسالمشهر است، گفت: ایستگاه میدان نماز در انتهای فاز 
یک متروی تهران، اسالمشهر و در امتداد خط 3 متروی 
و  آغاز  از سال 1391   آن  طراحی  و  می شود  اجرا  تهران 
در سال 1393 برای اجرا به صورت یکپارچه مانند دیگر 

است. تهران مصوب شده  متروی  ایستگاه های خط 3 

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه درباره 
توسعه خطوط ۷ و 2 متروی تهران بیان کرد: بخش غربی 
شمال خط ۷ نیز توسعه ای به سمت جنب آباد، دانشگاه 
آزاد علوم تحقیقات و... خواهد داشت. قسمت شرقی خط 
2 تا پایانه شرق ادامه خواهد یافت که عملیات اجرایی آن 

حداکثر تا چهار ماه )تیر 1401( آینده آغاز خواهد شد.

سایپا و ایران خودرو در لیست واگذاری ۱۴۰۱ 
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه های دولتی گفت: 
در نشست این هیئت، لیست واگذاری ها براساس یک روند 
جدید بسته شد و شرکت هایی از جمله ایران خودرو و سایپا در 

لیست واگذاری 1401 قرار گرفت.

 احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه جلسه هیئت 
واگذاری با حضور خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی 
روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست یک بار دیگر لیست 
شرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 
ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در 

لیست نهایی واگذاری ها قرار گرفتند.

دولتی  بنگاه های  واگذاری  هیئت  در  مجلس  ناظر  عضو   
تصریح کرد: این واگذاری ها مربوط به اموال و دارایی های مرتبط 
باشگاه  دو  واگذاری  از جمله  است،  مختلف  وزارتخانه های  با 
استقالل و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری 
از زیرمجموعه  انقالب  ورزشگاه ها مانند شیرودی و مجموعه 
از  ایران خودرو و سایپا  وزارت ورزش و جوانان، شرکت های 
زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت هایی مانند شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و 
بسیاری دیگر از اموال و دارایی های دولتی در لیست واگذاری 

سال 1401 به صورت قطعی قرار گرفت.

امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با 
کارگزاران نظام از روند واگذاری ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین 
موضوع روند واگذاری اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز 
واگذاری  اعضای هیئت  اکثریت  مورد تجدیدنظر قرار گرفت. 
معتقدند، بسیاری از واگذاری ها طی سال های اخیر روند درستی 
را نداشته و بیشتر خصوصی سازی ها به سمت رد دیون دولت 
به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و 

لشکری و ... پیش رفته است.

دولت  داد:  ادامه  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از زیر نظر  را  یا کارخانه هایی  و  این سال ها شرکت ها  طی 
دیگری  وزارتخانه  به  و  کرده  خارج  نفت  یا  اقتصاد  وزارت 
سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای 
واگذاری ها در سال جاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای 
دقیق فرمایشات رهبری انقالب در این خصوص، واگذاری ها 

انجام شود. اصولی و حقیقی  به صورت 

وی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه ای نیز برای 
 130 پرداخت  مانند  دارد،  وجود  دولت  بدهی های  پرداخت 
هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید 
باید  که   1401 سال  بودجه   )2( تبصره  )ی(  بند  موجب  به 

عملیاتی شود.

عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه های دولتی، با 
بیان اینکه در بحث واگذاری ها تالش شده تا در سال جاری 
نهایی هیئت واگذاری خارج نشود،  از لیست  هیچ شرکتی 
گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در لیست باشند 
حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آن ها انجام نشود.

وزیر  و  سازی  خصوصی  سازمان  گفت:  همچنین  وی 
آن ها  روند عملکرد  بر  باید  نماینده دولت  عنوان  به  اقتصاد 
نظارت کند، زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده هستند و 
باید به سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع واگذاری 

انجام خواهد شد. براساس یک روش جدید 

ترافیکمترو

با بیان اینکه 1۷ میلیون  مدیرعامل خودروسازی سایپا 
نتیجه  از مشخص شدن  داریم،  کشور  در  فرسوده  خودرو 
ارزیابی سایپا برای واگذاری سهام درون گروهی این شرکت 

تا هفته آینده خبر داد.  

محمد علی تیموری در یک نشست خبری، گفت: در ایران 
تیراژهایی که طراحی می کنیم مانند دنیا اقتصادی نیست، در 
کشوری مانند چین هر خودرویی که طراحی و تولید می شود 

فقط در سال اول 2 میلیون دستگاه تولید می شود.

عبور از بحران کیفیت با تمرکز بر روی تولید دو خودرو

تولید  مورد  در  سایپا  خودروسازی  شرکت  مدیرعامل   
هزار   تولید 100  به  در سال ۷6  پیکان  داشت:  اظهار  پیکان 
دستگاه رسید و خودروی سمند چند سال طول کشید تا به 
تولید یک میلیون دستگاه در سال برسد. تولید 30 تا ۵0 هزار 
از یک خودرو در سال اقتصادی نیست در نتیجه تمرکز ما 
امسال روی دو خودروی شاهین و کوئیک است تا تولید را به 
روزانه هزار و ۵00 دستگاه برسانیم زیرا هر چه تیراژ افزایش 
یابد کیفیت نیز ارتقا می یابد.  بنابراین االن در فضایی هستیم 
که باید تمرکز را روی دو محصول ذکر شده قرار دهیم تا 

بحران های کیفیت را پشت سر بگذاریم. 
تیموری بیان داشت: ورق خودرو شاهین وارداتی است 
و شرکت فوالد مبارکه به علت عدم اقتصادی بودن تولید، 
ورق این خودرو را تولید نمی کند اما اگر تیراژ آن به 100 هزار 
دستگاه برسد آن گاه تولید ورق این خودرو اقتصادی می شود 

و فوالد مبارکه آن را تولید می کند. 

با اشاره به وجود 1۷ میلیون خودرو فرسوده اظهار  وی 
داشت: خودروهای تولیدی قبل از سال 90 که مصرف آنها 11 
لیتر در ساعت است باید از رده خارج شد و زمانی این خودرو 
امکان خارج شدن از رده را دارند که دولت درباره آن تصمیم 
بگیرد و سرمایه گذاری کند و ما هم براساس تیراژ باال خودرو 

جایگزین را را تولید کنیم. 

درصد   ۷0 داشت:  بیان  کیفیت  ارتقا  مورد  در  تیموری 
کیفیت و ایمنی در طراحی بدست می آید، پس ما باید به 
سمت تولید خودروهایی حرکت کنیم که در طراحی ایمنی را 
بدست آوریم. بنابراین باید تمرکز تولید را بر روی خودروهایی 

قرار دهیم که در طراحی آن خیالمان راحت باشد. 

مدیرعامل سایپا افزود: دو مشکل از لحاظ کیفیت خودرو 

مدیرعامل خودروسازی سایپا  
۱7میلیونخودروفرسودهدرکشورداریم

تاقبلازتحریمهاماباچینیهابهصورتاعتباری
کارمیکردیم،قطعهراتولیدمیکردندوماپولآنرا
درگمرکپرداختمیکردیمبعدازتحریمهاماوجهه

خوبیبرایچینیهاپیدانکردیم

این  با  کرد:  اظهار  و  داد  خبر   1401 سال  در  خط   210 در 
اقدامات حوزه حمل و نقل شهری برای مردم به حد قابل 
و  تأمین  اینکه  به  توجه  با  همچنین  رسید.  خواهد  قبول 
نوسازی 10 هزار تاکسی و ون از وظایف شهرداری به شمار 
این  در  گرفته  برنامه ریزی صورت  این رو طبق  از  می آید، 
بخش 2000 ون بازسازی و ۵00 دستگاه جدید وارد خواهد 
در  خدمات  کف  عنوان  به  امکانات  این  تأمین  البته  شد، 
نظر گرفته شده که ما به دنبال خدمات باالتر از این حد 

هستیم.

هزار   ۵0 واردات  درخواست  به  اشاره  با  وی همچنین 
تاکسی گفت: این درخواست در جلسه ای با حضور معاون 
اول رئیس جمهور و وزیر صمت مورد موافقت قرار گرفت 
این  اگر  بنابراین  است،  پیگیری  مسیر  در  همچنان  و 
ظرفیت تأمین شود در حوزه نوسازی حمل و نقل شهری 

تحول خوبی رقم خواهد خورد.

شهردار تهران به خدمات حوزه حمل و نقل در بخش 
مترو اشاره و تصریح کرد: در گام اول به دنبال تأمین 113 
دستگاه واگن ملی و 630 دستگاه واگن خارجی هستیم 
که مقدمات اولیه آن انجام گرفته و امیدواریم تا دو سال 
واگن  بخش  در  دوره  پایان  تا  و  ملی  بخش  در  آینده 

انجام دهیم. را  اقدامات الزم  خارجی 

شهردار تهران از درخواست ۵0 هزار تاکسی در حوزه 
حمل و نقل شهر و نوسازی بسیاری از خطوط اتوبوسرانی 
جمع  در  زاکانی  علیرضا  داد.  خبر  تهران  شهر  سطح  در 
قرارگاه  جلسه  دومین  برگزاری  به  اشاره  با  خبرنگاران 
حمل و نقل گفت: با توجه به پیشینه کار تا امروز ۵6 پروژه 
در این خصوص با اهداف مختلف ناظر به موضوعات حمل 
شده  تعریف  مسافر  خدمت  ارائه  و  پاک  هوای  و  نقل  و 
به  ما  قانونی  تکالیف  از  پروژه ها  تجمیع  این رو  از  است، 

می آید. شمار 

تهران  شهردار  مهر،   از  نقل  به  نیوز  تین  گزارش  به 
تصریح کرد: در بخش اتوبوسرانی 1400 دستگاه از مدارج 

تعداد  این  از  که  کرد  خواهیم  بازسازی  را  شده  خارج 
است،  کابین  تک  دستگاه   1000 و  کابین  دو  دستگاه   400
گاز  مخزن  دستگاه   1000 تا  هستیم  تالش  در  همچنین 

کنیم. تعویض  را  اتوبوس 

اینکه در کنار نوسازی ناوگان شهری، 900  با بیان  وی 
دستگاه از سوی وزارت کشور وارد خواهد شد، تأکید کرد: 
همچنین درخواست واردات 1000 دستگاه را ارائه کرده ایم 
که این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت موافقت شده و 

باید در صحن دولت به تصویب برسد.

اتوبوسرانی  ظرفیت  درصدی   1۵0 افزایش  از  زاکانی 

شهردار تهران اعالم کرد:
افزایش۱۵۰درصدیظرفیتاتوبوسرانیدرسالجاری

ارائهکردهایم را ۱۰۰۰دستگاه واردات درخواست
موافقت دولت زیربنایی کمیسیون در طرح این که

برسد. بهتصویب دولت بایددرصحن و شده

 سید مجتبی شفیعی درباره علت افزایش سرفاصله 
ویژه خطوط سامانه  به  واحد  اتوبوس های شرکت  زمانی 
علت های  از  یکی  گفت:  تهران،  شهر  اتوبوسرانی  تندرو 
افزایش سرفاصله زمانی اتوبوس ها مربوط به بازنشسته 
شدن تعداد قابل توجهی از رانندگان شرکت واحد است، 
زمان  موعد  رسیدن  با  رانندگان  جاری،  قوانین  براساس 
بازنشستگی می توانند از فرصت خود استفاده کنند همین 
امر سبب شد تا تعداد قابل توجهی از رانندگان پیش از 

بازنشسته شوند. پایان سال 1400، 

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سال  پایان  در  راننده   300 خروج  کرد:  تاکید  وی  تهران، 
1400، سبب شد تا فشاری مضاعف بر شرکت واحد تحمیل 
شود البته شرکت واحد تمام توان خود را بکار گرفت تا از 

ظرفیت موجود، حداکثر بهره وری را داشته باشد.

اجرای  برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  ضمن  شفیعی 
اقدامی فوری و در کوتاه مدت به منظور حل این مشکل، 
گفت: درحال حاضر از روش های غیرمعمول طوالنی، برای 
کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس ها استفاده نمی شود بلکه 
از جذب  قبل  تا  که  کوتاه مدتی مدنظر است  برنامه های 

کرد: شهردار  اعالم  ادامه  در  اجرا خواهد شد.وی  راننده، 
که  بود  کرده  صادر  را  راننده   4۵0 جذب  دستور  تهران 
شده  بکارگیری  و  راننده جذب   200 حدود  حاضر  درحال 

است. البته تعداد رانندگان در مجوز باید افزایش یابد و به 
صورت مستمر تمدید شود.به گفته معاون شهردار تهران؛ 
به غیر از برنامه جذب راننده، قرار است که تأمین نیرو از 
طریق شرکت های خصوصی صورت گیرد تا به زودی در 

روزهای آینده خالء موجود جبران شود.

شفیعی درباره جذب 2۵0 راننده باقی مانده از مجوز 
جذب  فرآیند  حال  در  تعداد  این  گفت:  تهران،  شهردار 
خواهد شد. حتما جذب  امسال  نخست  نیمه  تا  و  است 

اتوبوس های جدیدی که تحویل گرفته  وی ادامه داد: 
اولویت های  از  دارند، یکی  راننده  به  نیاز  نیز  خواهند شد 
تأمین  قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک، ساماندهی و 

راننده است. به ویژه  انسانی  نیروی 

راننده های  از  بخشی  تهران،  شهردار  معاون  گفته  به 
جذب  تهران  شهرداری  مجوزهای  طریق  از  نیاز  مورد 
بخش  به  واگذاری  طریق  از  دیگر  بخش  و  شد  خواهد 

می شود. تأمین  خصوصی 

از  بخشی  واگذاری  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ناوگان به بخش خصوصی، شهرداری وظیفه تأمین نیرو 
هرحال  به  اما  ندارد  را  خصوصی  بخش  اتوبوس های 
تمام تالش شهرداری بر تأمین نیروی مورد نیاز و بهبود 

است. عمومی  نقل  و  حمل  وضعیت 

شهر  تاکسیرانی  سازمان  بهره برداری  و  فنی  معاون 
خواست  نوسازی  فرآیند  متقاضی  ازتاکسیرانان  تهران 
سوی  از  اعالمی  تعهدات  رعایت  عدم  و  تخلف  گونه  هر 
علی  سید  دهند.  اطالع  معاونت  این  به  را  اسقاط  مراکز 
باره گفت: در پی بازگشایی پاکت   محتشمی پور در این 
تاکسی های  برای  اسقاط  مراکز  پیشنهادی  پایه  قیمت 
فرسوده شهر تهران و بارگذاری آن بر روی سایت سازمان 
نوسازی  امر  متقاضیان   1401 ابتدای سال  از  تاکسیرانی، 
اسقاط  از قیمت  اعم  اعالمی  با مطالعه شرایط  توانستند 
هر نوع تاکسی فرسوده، کسورات احتمالی ارزش اسقاط 
 ، مرکز  هر  شده  تعهد  ویژه  خدمات  همراه  به  پرداختی 

کنند. اقدام  خود  مدنظر  مرکز  انتخاب  به  نسبت 
با هدف  یاد شده  اقدام  که  امر  این  به  اشاره  با  وی   
حمایت از مالکین تاکسی های فرسوده در فرآیند نوسازی 
است،  گرفته  قرار  کار  در دستور  پایتخت  تاکسی  ناوگان 
افزود: از آن جا که در صورت مشاهده و گزارش هرگونه 
اسقاط،  مراکز  از سوی  اعالمی  تعهدات  به  پایبندی  عدم 
سازمان تاکسیرانی تا پایان سال با آن مرکز قطع همکاری 
هرگونه  می خواهیم  متقاضیان  از  بنابراین  کرد،  خواهد 
اولین  در  را  خود  انتخابی  اسقاط  مرکز  احتمالی  تخلف 
فرصت به خدمتگزاران خود در معاونت فنی و بهره برداری 

اطالع دهند. تهران  تاکسیرانی شهر  سازمان 

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اعالم کرد: 
از محل شناسایی خودروهای لوکس مربوط به سال گذشته 
وصول شده  مالیات  تومان  میلیارد  تا 60  حدود ۵0  تاکنون 
است. جهانگیر رحیمی درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات 
از خودروهای لوکس اظهار کرد: تاکنون صاحبان خودروهای 
لوکس شناسایی شده در سال گذشته حدود ۵0 تا 60 میلیارد 
تومان مالیات پرداخت کرده اند. از آنجا که مالیات خودروهای 
لوکس برای سال جاری نیز تعیین شده است، اطالعات سال 

1401 مالک قرار می گیرد. 
 وی با بیان اینکه خودروهای لوکس برای ابتدای امسال 
احصا شده اند و ناجا باید اطالعات آن ها را به سازمان امور 
مالیاتی بدهد، گفت: با دریافت اطالعات خودروهای لوکس 
مربوط به سال جاری، ممکن است که خودروهای مشمول در 

سال 1400، امسال مشمول این مالیات نشوند. 
امسال برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس، مجموع 

میلیارد  یک  باالی  خودروهای  همه  و  نیست  مالک  ارزش 
تومان مشمول مالیات خواهد بود. ممکن است که فردی 10 
تا خودروی باالی یک میلیارد تومان داشته باشد، ارزش تمام 
این خودروها جمع می شود و به فرد مشمول مالیات اعالم 

خواهد شد. 
طبق این گزارش، در قانون بودجه سال گذشته، مالکان 

انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال 
مشمول  زیر  شرح  به  بوده اند،  مزبور  خودروی  مالک   1400
هر  ازای  به  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  شدند: 1(  مالیات 

خودروی با ارزش روز باالتر از یک میلیارد تومان.
2( اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و 
فرزندان کمتر از 1۸ سال تحت تکفل خود باالی یک میلیارد 
تومان باشد.  در این بین، نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز 
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به شرح زیر است: 

1_ تا مبلغ 1.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد 
تومان معادل یک درصد

2- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.۵ میلیارد 
تومان معادل دو درصد

3- تا مبلغ 4.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان 
معادل سه درصد

4- نسبت به مازاد 4.۵ میلیارد معادل چهار درصد

۲۰۰رانندهدرناوگاناتوبوسرانیپایتختجذبشدند

تخلفاتمراکزاسقاطرااطالعدهید

آخرینوضعیتاخذمالیاتازخودروهایلوکس
رئیس استاندارد:



 مرتضی لطفی*
کامیون نوشته ها نمونه زیبایی از بذله گویی و شیرین سخنی رانندگان است. 

ما مردمی هستیم که بیشتر حرفهایمان را با لطیفه و بذله می گوییم. همچنین دوست 
داریم حرفمان را در قالب نظم و به صورت شعر بیان کنیم. نوشته های پشت ماشین ها 
و کامیون ها حرف رانندگانی ست که دوست دارند با زبانی صمیمی و طنز منظورشان را 
برسانند و تکه ای از حرف دلشان را با مردم به اشتراک بگذارند.این نوشته ها، ادبیات 

جاده است و قسمتی از فرهنگ عامه را تشکیل می دهد. 
در واقع کامیون نوشته ها همان اینستاگرام جاده ها است. در اینجا به بخشی از این 

نوشته ها اشاره می کنیم:
1- بوق نزن شاگردم خوابه

2- ساالر جاده ها
3- رفیق بی کلک مادر

4- دنبالم نیا اسیر میشی
۵- به گردمم نمی رسی

6- در حقیقت مالک اصلی خداست / این امانت چند روزی نزد ماست !
۷- همه دنبال یارن ما دنبال بار

۸- بر چشم بعد لعنت / بر چشم خوب رحمت
9- جگر شیر نداری سفر عشق نرو

10- سرم نذر سر سردار بی سر
11- ما فقط تو ترافیک پشت همیم

12- کوه از باال نشینی رتبه ای پیدا نکرد
13- جاده از افتادگی از کوه باال میرود!

همه از من می ترسن من از نیسان آبی
14- فرزند کمتر / همسر بیشتر

1۵- عجله نکن مقصد خاکه
16- تند رفتن که نشد مردی / چشم انتظارم که برگردی

1۷- دنیا وایسا من میخوام پیاده شم
1۸- الستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن
19- گر پادشاه عالمی، باز هم گدای مادری

20- به مد پوشان بگویید آخرین مد کفن است !
21- من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن / هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان 

مکن !
22- بمیرد آنکه غربت را بنا کرد  / مرا از تو ، ترا از من جدا کرد

23- از عشق تو لیلی ، رفتم زیر تریلی !
2۵- دنبالم نیا آواره میشی !

26- به حرمت اشک مادر توبه کردم
2۷- سر پایینی پرنده ، سر باالیی شرمنده

2۸- بخاطر دلم ولم !
29- ای آسمون کبود ، واسه همه بود واسه ما نبود ؟

30- دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ  ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
31- به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد

32- تا جام اجل نکرده ام نوش / هرگز نکنم تو را فراموش !
33- داداش جون من یواش

34- در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای / سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر 
دیوانه ای

3۵- یه بار پریدی موتوری دو بار پریدی موتوری آخر می افتی موتوری !
36- اگر میخندم از اجبار عکاس است !

3۷- کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت . . .
3۸- درخت مکر زن صد ریشه دارد
39- فلک از دست زن اندیشه دارد

40- الهی چپ کنم شاید پرستارم تو باشی !
41- پشت ماشین مدل پایین نشستن عیب نیست

42- زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است !
43- غریبه غم نخور ، من هم غریبم !

44- یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
4۵- به دریا رفته مى داند مصیبت های طوفان دریا را …

46- مرگ دست خداست ، پراید وسیله ست
4۷- اگر ایزد کند یاری/ چه بنز باشد چه این گاری

4۸- بهترین بیست دنیا، نوزده کرمانشاست
49- آیا از رانندگیم راضی هستین؟ 1- بله   2- بله

۵0- کاش جوانی هم المثنی داشت.
این گزارش به روز خواهد شد.

تصادفات رانندگی در کشور ما به وفور اتفاق می افتد. با این کیفیت جاده ها و کیفیت 
در  است.  ناپذیر  اجتناب  تقریبا  رانندگی  حوادث  دارند،  را  حداقلی  ایمنی  که  خودروهایی 
خودروهایی که حتی پس از تصادف، ایربگ ها باز نمی شوند باید از ایمنی خودرو ناامید شویم 

و روی ایمنی شخصی خودمان کار کنیم.

اما آناتومی بدن انسان باید چگونه باشد که از تصادفات جان سالم به در ببرد؟ انسان باید 
در چه اندازه و با چه فرم و ساختاری باشد که در تصادف زنده بماند؟

 موسسه  بررسی تصادفات جاده  ای و ایمن  سازی TAC ، پس از بررسی حوادث رانندگی و 
اتفاقاتی که به سرنشینان خودرو آسیب می زند و همچنین مطالعه مسائل ایمنی حمل و نقل، 
در یک پروژه تحت نام گراهام به یک نوع ساختار از بدن انسان رسیده است که می تواند در 

برابر همه تصادفات و برخوردها زنده بماند.

این ساختار عجیب و غریب با انسان معمولی بسیار تفاوت دارد. مخصوصا در قسمت سر 
و گردن ابعاد بزرگتری دارد و فرم جمجمه نیز متفاوت است و به گونه ای شکل گرفته است 
که ضربات وارده را خنثی می کند. با این فرم جمجمه ضربه وارده به مغز منتقل نمی شود 
بلکه جمجمه آن را دفع می کند. پوست گراهام بسیار مقاوم و به صورت چندالیه ساخته شده 
است تا در برابر اجسام تیز یا اصطکاک شدید با سطح جاده یا خودرو دچار پارگی نشود. گردن 
گراهام پیوند قطوری با سر دارد و در واقع سر و گردن یکی شده اند. این حالت گردن مثل یک 

ستون محکم برای بدن عمل می کند.

مغز گراهام در اندازه معمولی است اما رباط های بیشتری برای مهار مغز وجود دارند. 
مفاصل زانو با تاندون های زیاد و همچنین شکل پاشنه ها به طوری طراحی شده اند که 
کمترین آسیب را ببینند. این مدل توسط پاتریشیا پیچینی مجسمه  ساز استرالیایی ساخته 

است. شده 

خالصه اگر می خواهید پس از تصادف زنده بمانید و مخصوصا اگر از خودروهای داخلی 
استفاده می کنید باید فکری برای آناتومی خودتان بکنید.  
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بنیانگذار خطوط اتوبوسرانی تهران کسی نبود جز مهدی قلی خان هدایت معروف به مخبرالسلطنه، سیاستمدار و ادیب عصر قاجار و پهلوی که  در دوران حکومت  شش پادشاه ایران رضا و  محمدرضا 
پهلوی و  احمد، محمدعلی، مظفرالدین و ناصرالدین شاه قاجار زندگی کرد و ۵۳ سال از عمر خود را در دربار پنج پادشاه ایران رضا و  محمدرضا پهلوی و  احمد، محمدعلی  مظفرالدین شاه قاجار خدمت کرد.

هواپیمایی که به متاورس پرواز می کند! جان سخت تصادفات

 اگر کامیون داشتید پشت آن چه می نوشتید؟ 

این ایرالین از طرح هایی برای ایجاد تجربیات نام تجاری با ثبت در متاورس، 
در کنار NFT های کلکسیونی و مبتنی بر ابزار پرده برداری کرد. این مجموعه 
همچنین اعالم کرد: به زودی NFT ها و تجربیات هیجان انگیز را در متاورس 
راه اندازی خواهیم کرد و غرفه امارات را از نمایشگاه اکسپو 2020 دبی به مرکز 

جدید خود برای نوآوری تبدیل می کنیم.

در این بیانیه  آمده است که هم اکنون اولین پروژه ها در حال انجام است و 
پیش بینی می شود در ماه های آینده راه اندازی شود.

این اپراتور گفت: پاویون امارات آن در سایت اکسپو 2020 به مرکزی برای 
پروژه های  به  بخشیدن  تحقق  برای  را  استعدادها  و  تبدیل خواهد شد  نوآوری 
خود از جمله پروژه های مربوط به متاورس، NFT و Web3 جذب خواهد کرد.

شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، رئیس و مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی و 
گروه امارات گفت: »دبی و امارات راه را در اقتصاد دیجیتال روشن می کنند، با 
داشتن چشم انداز روشنی که توسط سیاست های عملی و چارچوب های نظارتی 
داده ها  از  و حفاظت  مجازی هوش مصنوعی  دارایی های  مانند  زمینه هایی  در 

پشتیبانی می شود«.
فرآیندهای کسب وکار،  بهبود  برای  فناوری های پیشرفته  از  امارات همیشه 
ارتقای پیشنهادات به مشتریان و غنی سازی مهارت ها و تجربیات کارمندان خود 
استقبال کرده است. ما در مورد فرصت های موجود در فضای دیجیتال آینده 
هیجان زده هستیم و سرمایه گذاری قابل توجهی را در زمینه منابع مالی و منابع، 
انجام  پیشرفته  فناوری های  از  استفاده  با  خدمات  و  محصوالت  توسعه  برای 

می دهیم که درآمد، تجربه برند و کارایی تجاری را ارائه می دهد.

بجاست که پاویون امارات با مضمون آینده ما در اکسپو به عنوان مرکزی برای 
توسعه تجربیات آتی پیشرفته که با چشم انداز امارات متحده عربی برای اقتصاد 

دیجیتال هماهنگ است، تغییر کاربری دهد.

تین نیوز


