
   

شرکت BHP به عنوان یکی از پیشگامان فناوری حمل و نقل ریلی بار معدنی در استرالیا )با 31 
میلیارد دالر درآمد سال 2016( در یک مقایسه جهانی در سال 2006 )1385( با شش راه آهن دیگر، 
بهره وری واگن باری در برزیل را نزدیک 12 میلیون تن کیلومتر بر واگن در سال و در استرالیا  
بیش از 11 میلیون تن کیلومتر بر واگن در سال اعالم نموده است.
راه آهن ایران در سال 85 با 21406 واگن باری حدود 33 میلیون 
تن بار با تن کیلومتر 20542 حمل نموده که قریب 960 هزار تن 
کیلومتر بر واگن در سال یا کمتر از یک میلیون تن کیلومتر می 
گردد )اندکی بیش از 8 درصد برزیل و کمتر از 9 درصد استرالیا(

 معاون وزیر راه: با انتقال پروژه های ریلی به راه آهن مخالفم! 

خروج از اسکله بندر رجایی؛ کاری توان فرسا برای رانندگان 

ماجرای تاخیرهای مکرر پرواز فرودگاه کیش   بررسی پیشنهاد ورود اتوبوس های دست دوم به پایتخت 

 BHP بهره وری واگن باری معدنی در ایران و جهان با تمرکز بر تجربه

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امکان توسعه حمل ونقل ریلی، جاده ای و هوایی بین ایران و قرقیزستان، گفت: قرقیزستان می تواند کریدور ترانزیتی 
ایران به حوزه شانگهای باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، رستم قاسمی در دیدار با »دنیر امان گلدی یف« معاون اول نخست وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری 
قرقیزستان و هیات همراه با اشاره به اهمیت روابط دوجانبه ایران و قرقیزستان، گفت: جدا از مبحث ترانزیت، دو کشور می توانند در مواردی همچون 
تجارت، سرمایه گذاری همزمان در دو کشور، کشاورزی و صادرات همکاری کنند. ضمن اینکه ایران آماده انتقال تجربه و دانش فنی و مهندسی 

به قرقیزستان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمیسیون مشترک همکاری های ایران و قرقیزستان در مهرماه برگزار شد، الزم است یک تیم فنی برای بررسی و 
پیگیری مصوبات گذشته و آماده سازی طرح ها و مصوبات برای کمیسیون مشترک بعدی تشکیل شود. 

پرواز کیش-تهران شب گذشته شرکت هواپیمایی ایران 
ایر که شب گذشته قرار بود ساعت 20:25 دقیقه فرودگاه 
کیش را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ترک کند، با تاخیر 
طوالنی مدت مواجه شد. ابتدا به مسافران این هواپیما 
اعالم شد پرواز ساعت 22 انجام خواهد شد، اما در این زمان 
اعالمی هم پرواز انجام نشد. بر اساس مشاهدات خبرنگار 
ایسنا، این تاخیر طوالنی مدت صدای اعتراض مسافران 
را درآورد و نهایتا بین برخی از آن ها و برخی مسئوالن 
حاضر در فرودگاه درگیری لفظی به وجود آمد. البته به 

معاون حمل و نقل شهرداری تهران از بررسی پیشنهاد 
خرید اتوبوس های دست دوم برای نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی خبر داد. مجتبی شفیعی درخصوص جزئیات 
ورود اتوبوس های دست دوم به تهران در راستای نوسازی 
ناوگان اتوبوسرانی گفت: این یک پیشنهاد است و ما باید 
وضعیت موجود ناوگان را ببینیم که اتوبوس هایی با کارکرد 
13 ساله داریم و این اتوبوس ها بسیار فرسوده هستند؛ 
لذا هر پیشنهادی که بتواند عمر ناوگان را کاهش دهد 

قابل بررسی است.

محمود محمودزاده-معاون وزیر راه و شهرسازیداریوش امانی- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
با افزایش 400 دوربین جاده ای به مجموع دوربین های فعلی، تا پایان آذر ماه امسال همه راه 
های شریانی کشور به دوربین ثبت تخلفات مجهز می شوند.پس از کسب اطالع از سازمان 
هواشناسی که به سازمان راهداری اعالم کرده بود امسال بارش های زمستانی زودتر آغاز می شود، 
از 15 آبان ستاد راهداری زمستانی را راه اندازی کردیم؛ از شهریور ماه هم 
تعمیرات ماشین آالت راهداری را آغاز کرده بودیم، ماشین آالت نمک 
پاش و همچنین 800 هزار تن نمک خریداری شده بود. به همه استان ها 
دستیابی به آمادگی را ابالغ کرده بودیم؛ مشکلی از نظر آمادگی برای 
مقابله با وارد آمدن خسارات به جاده ها در صورت ایجاد سیالب، نداشتیم

 یک راننده کامیون فیلم پیوست را از وضعیت خروجی اسکله شهیدرجایی بندرعباس 
منتشر کرد.به گزارش تین نیوز، این راننده که فیلم مورد نظر را ظهر امروز منتشر کرده 
در توضیح آن نوشته است که از صبح امروز تا کنون صف کامیون ها تکان نخورده است.

روز گذشته نیز نوید خیرمند راننده کامیون از ساعت ها انتظار در باسکول اسکله این بندر 
خبر داده و تصویری از صف کامیون ها را نیز منتشر کرده بود. پیش از این نیز سعید عالم 
راننده ای دیگر در این زمینه گفته بود: وقتی مسئوالن برای همکاری در حمل کاالی 

اساسی تقاضا دارند باید مسیر انجام این کار را نیز هموار کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر صمت، افزایش قیمت 
الستیک تولید داخلی را تایید و میزان این افزایش را کمتر بین 25 تا 15 درصد ذکر کرد.
به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که با امضای عباس تابش خطاب به محمد 
صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در تاریخ 18 آبان ماه امسال در مورد 
قیمت الستیک تولید داخل نوشته شده، آمده است: به استحضار می رساند با توجه به 
ضرورت حفظ و رعایت تعادل بازار الستیک، مقرر گردید به صورت مدیریتی میانگین 
قیمت الستیک باری بایاس با افزایش 25 درصدی و باری رادیال 15 درصد تعیین و 

طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران، طی هفته های اخیر تقریبا تمامی مرزهای 
زمینی برای ورود و خروج مسافر از کشور بازگشایی و فعال شده و مسافران با رعایت 
پروتکل های بهداشتی امکان تردد دارند.از اسفند 1398 و با شدت گرفتن شیوع 
ویروس کرونا محدودیت هایی در مرزها در حوزه تجاری و مسافری اعمال شد، ولی 
به تدریج در اوایل سال 1399 محدودیت تجاری و مبادالت کاال برطرف و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و عمدتا به صورت ترانشیپمنت تجارت از سرگرفته شده بود 
ولی تا همین مدتی پیش تردد مسافر از مرزها و حتی ورود به ایران حتی به صورت 

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی 
صنعت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته اصالحات طرح واردات مدیریت 
شده خودرو را نهایی و این مصوبه را برای بررسی به صحن علنی ارسال کرد. سیدجواد 
حسینی کیا با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون متبوعش، 
گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو ایراداتی 
وارد کرد، کمیسیون صنایع و معادن پس از برگزاری جلسات متعدد اصالحات این طرح را 
نهایی و در نتیجه مصوبه کمیسیون را برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال کرد.
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قرقیزستان می تواند کریدور ترانزیتی ایران به حوزه شانگهای باشد 
جزئیات تردد مسافر در مرزهای زمینی 

 افزایش قیمت الستیک تولید داخلی تایید شد 

طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع نهایی شد 

یک راننده کامیون سیستم ناکارآمد گمرک شهید رجایی را معضل بزرگ بارگیری در بندرعباس دانست. 

۱۶۵ هزار واحد جهش مسکن آماده کلنگ زنی است تجهیز جاده های شریانی کشور به دوربین ثبت تخلفات تا آذرماه 

راه روشن است

هفته ان هم

در حال حاضر بیش از در حال حاضر بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر در طرح جهش تولید 
و تامین مسکن ثبت نام کرده اند و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه ها در حال آغاز است.

وزارتخانه معطل مذاکرات با شرکتهای خارجی نمی ماند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد فرصت 
ایجاد می شود؛ اگر هم نشود با توان داخلی کار را جلو می بریم. در همین 
مدت کوتاه 165 هزار واحد طرح جهش تولید و تامین مسکن )نهضت 
ملی مسکن( آماده کلنگ زنی شده است.در سفرهایی که طی دو سه 
هفته گذشته رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به استانها داشتند 
بیش از 5400 واحد کلنگ زنی شد. 160 هزار واحد دیگر آماده است که 

هفته انهم
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