
 با همکاری پلیس هیچ شهروندی بدون ماسک اجازه ورود به ایستگاه های مترو را ندارد و بیش 
از ۹۵ درصد مسافران در داخل واگن های مترو از ماسک استفاده می کنند.همانطور که مدیریت 
شهری دغدغه حفظ سالمت شهروندان را دارد خود شهروندان نیز باید در این زمینه دغدغه داشته 
باشند و استفاده از ماسک را در اماکن عمومی به ویژه مترو را جدی بگیرند.

با همکاری وزارت صمت، در تمامی ۱۲۷ ایستگاه مترو تهران و حومه 
ماسک ارزان قیمت عرضه می شود و برای اینکه بتوانیم از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت کنیم و افزایش قیمت در ماسک نداشته باشیم غرفه 

های رایگان در اختیار این تولیدکنندگان قرار دادیم.

   

 چرا چند برابر شدن قیمت کامیون عجیب نیست؟ 

بهره برداری از کنار گذر جنوبی تهران تا پایان سال 

امکان تبدیل هواپیماها به رستوران یا هتل وجود دارد   از نخستین موتور ملی دوگانه سوز لکوموتیو رونمایی شد 

بیش از ۹۵ درصد مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند 

وزیر راه وشهرسازی عنوان کرد: هم اکنون در یک سال و نیم گذشته موانع برای واردات کامیون های سه ساله را برطرف شده و امیدواریم امسال 
با تولید ناوگان داخلی و همچنین واردات کامیون های سه سال تحول خوبی در حوزه نوسازی کامیون ها رخ دهد.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی اخیرا به آخرین وضعیت نوسازی کامیون ها اشاره کرده و در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفته است: سن 
ناوگان جاده ای و مصرف سوخت در کشور ما به شدت افزایش یافته و ما نوسازی ۵۵ هزار دستگاه ناوگان باری را که هدف گذاری کرده ایم بنابراین 

طرح نوسازی ناوگان جاده ای را در دو بخش دنبال می کنیم.

او با اشاره به اینکه یک بخش از طرح نوسازی ناوگان در قالب واردات کامیون های سه سال کارکرده اروپایی اجرا می شود و رانندگانی که تمایل 
دارند، کامیون نو وارد کنند از نظر ما در این بخش مشکل ندارند، افزود: بخش دوم از طریق ساخت داخل دنبال می شود در چند سال گذشته تولید 
کامیون در کارخانجات داخلی کاهش یا متوقف شده بود اما وزارت راه و شهرسازی از طریق این طرح جدید سعی کرد کارخانه ها و زنجیره تامین 

آن ها را مجددا راه اندازی کند به همین دلیل با کارخانه ها و صاحب برند های بزرگی از جمله بنز، ولوو و اسکانیا صحبت شد

دبیر انجمن ایرالین های کشور از فرصت خرید ۱۱ فروند 
هواپیمای از رده خارج هما توسط بخش خصوصی خبر داد و عنوان 
کرد که خریداران می توانند در صورت جانمایی و تقبل هزینه 
حمل و نقل، این هواپیماها را تبدیل به رستوران یا هتل کنند.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ایرالین های کشور با 
اشاره به مزایده اخیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران )هما( مبنی بر فروش ۱۲ فروند هواپیمای از رده 
خارج این شرکت، گفت: طبق تصمیم خردمندانه ای 
که از سوی مدیرعامل شرکت هما گرفته شد، مقرر شد 

نخستین موتور ملی دوگانه سوز لکوموتیو با حضور 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران در شرکت 
دیزل سنگین ایران )دسا( در شهرک صنعتی آمل آزمایش 
شد. این موتور که تا یک ماه دیگر از آن استفاده خواهد 
شد، با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریالی و صرفه جویی 

۷۰ درصدی در مصرف گاز طراحی و ساخته شده است.
تست این موتور با حضور مدیرعامل شرکت راه آهن انجام 
شد. سعید رسولی در آیین رونمایی از نخستین موتور ملی 
دوگانه سوز لکوموتیو درشرکت دیزل سنگین ایران اظهار 

علیرضا صلواتی -مجری طرح های زیربنایی استان اصفهانسعید قیصر -مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه
در کشور به ازای ۱۴ میلیون خودروی مشمول، ۶۲۷ مرکز معاینه فنی داریم که با ۸۰۲ خط فعالیت 
می کنند. حدود ۲ سال است هزینه معاینه فنی و ارائه خدمات ۳۷ هزار تومان است لذا امسال آمدیم 
هزینه های ساالنه استهالک، تجهیزات، اجاره و... را آنالیز کردیم و به عددی رسیدیم که از آسیب 
این صنعت جلوگیری می کند. افزایش ۳۰ درصدی را به ستاد تنظیم بازار 
پیشنهاد دادیم اما ستاد تنظیم بازار با ۲۰ درصد موافقت کرد که بار دیگر 
درخواست افزایش بیشتر را به ستاد تنظیم بازار برای بررسی ارائه کردیم . 
پیشنهادها پایین تر است و اگر افزایش ۳۰ درصدی به تصویب برسد نرخ 
معاینه فنی در کشور از ۳۷ هزار تومان فعلی به ۴۸ هزار تومان می رسد، 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل  و نقل کشور از پیشرفت ۸۰ درصدی 
ساخت آزادراه کنارگذر جنوبی تهران خبر داد.

به گزارش تین نیوز، خیراهلل خادمی ۱۸ خرداد در بازدید از این پروژه گفت: ارزش 
این آزادراه ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
خادمی افزود: این پروژه به عنوان اولویت دولت در سال جهش تولید، تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد، ضمن اینکه این پروژه مهم به تصویب سازمان برنامه و بودجه 
رسیده است و تکمیل آن مورد تاکید وزارت راه و شخص رئیس جمهوری است.

در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله چین، سوییس، نروژ و روسیه در پی هوشمندسازی 
خطوط ریلی سراسری خود و اتصال به اینترنت پرسرعت جی۵ هستند. در این زمینه 
کشورهایی در طول یک دهه آینده موفق خواهند بود که در این زمینه خود را به روز کنند 
تا بتوان از طریق شبکه اینترنت ملی و بین الملل سرعت حمل کاال و مسافر را باال برد.

به گزارش تین نیوز، یک عضو پژوهشکده حمل ونقل ضمن بیان نکات فوق، در اینباره گفت: 
هوشمندسازی خطوط ریلی با کمک پهپادها و دیجیتالی کردن لوکوموتیوها در حال حاضر از 
برنامه های راه آهن ایران نیز هست که قرار است با کمک شرکت های دانش بنیان عملیاتی شود.

در حالی که شیوع بیماری کرونا، مشکالت عدیده ای برای بخش مسافری 
ریلی به وجود آورده و در این زمینه تسهیالتی نیز به شرکت های مسافربری 
ریلی اعطا شده است، یک کاربر تین نیوز معتقد است در شرایط خاص فعلی 
وام قرض الحسنه با سود صفر درصد نیز حالل مشکالت بخش مسافری نیست.

به گزارش تین نیوز، مهدی حجتی در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری با بیان 
مشکالت شرکت های ریلی را باید به ۲ بخش وضعیت کرونایی و پسا کرونایی تقسیم کرد.

ز برقراری پروازهای روسیه خبر داد. پیمایی ماهان در اطالعیه ا شرکت هوا

به گزارش تین نیوز، در اطالعیه شرکت ماهان آمده است: پروازهای مسکو به تهران 
از تاریخ ۲۷شهریورماه در روزهای پنجشنبه از فرودگاه ونوکووا انجام خواهد شد.

در حال حاضر بلیت پرواز در مسیر مسکو به تهران با قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان 
به تاریخ ۲۴ شهریورماه توسط سایت های فروش بلیت آنالین، در حال فروش است.

شماره پانصد و بیست و یکم- نسخه آزمایشی -۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
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در سال جاری تحول خوبی در حوزه »نوسازی کامیون ها« رخ می دهد 
 افزایش هزینه های ارزی، تهدیدی برای شرکت های ریلی 

 رفع موانع و هوشمندسازی خطوط ریلی؛ دو هدف مهم 

 ازسرگیری پروازهای مستقیم مسکو-تهران از 27 شهریورماه 

با توجه به شرایط اقتصادی کشور 6 برابر شدن قیمت کامیون چیز شگرف و عجیبی نیست. 

اجرای ۳ پروژه ملی زیرساختی حمل ونقل در مرکز ایراناحتمال افزایش ۳۰ درصدی نرخ معاینه فنی در کشور 

راه روشن است

هفته انهم

با بهره برداری از این طرح ها شاهد تحول عظیمی در بخش حمل ونقل خواهیم بود.
پروژه های متعدد زیربنایی در مرکز ایران در حال اجراست که می توان به  قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین آنها اشاره کرد.یکی دیگر از طرح های 
مهم آزادراه کنار گذر شرق اصفهان و راه آهن اصفهان-شهرکرد 
است که هم اکنون کارهای اجرایی آن در دست پیگیری است.
اعتبار هر کدام از این طرح ها متفاوت است؛  آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان با اعتبار حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست. اعتبار 
راه آهن اصفهان-شهرکرد نیز حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال است.

هفته انهم
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