
شهرداری 200 هزار میلیارد تومان برای تکمیل خطوط و تأمین تجهیزات نیاز دارد.

مترو تهران حدود 200 هزار میلیارد تومان برای تکمیل خطوط و تجهیز آنها نیاز دارد.
زمانی واگن های مترو 5 میلیارد بود و اکنون قیمت هر واگن  به 20میلیارد تومان رسیده 
است که قیمت قبلی مربوط به زمان های دوری نیست و حدود 
2 سال پیش است.هر قطار مترو 7 واگن دارد، 140 میلیارد تومان 
خرید یک قطار برای مترو هزینه دارد.در حال حاضر  کمبود 3 هزار 
واگن مترو داریم که هزینه خرید آن بیش از 60 هزار میلیارد تومان 
می شود. قطعا با بودجه شهرداری نمی توان این هزینه را تأمین کرد 

   

 چین، روسیه و هند، همچنان در صدر متقاضیان تجارت دریایی با ایران 

  UIC ۱۹ عضویت راه آهن در کارگروه کووید 

 وام دو میلیونی قرض الحسنه به تاکسیران های آسیب دیده تعلق می گیرد  آغاز پروازهای ماهان به گوانجو

کمبود3 هزار واگن در مترو پایتخت 

طی دو سال گذشته عوارض حدود 11 آزادراه کشور الکترونیکی شد و دیگر نیاز نبود مردم برای پرداخت عوارض در ایستگاه های عوارضی و 
صف های طوالنی آن منتظر باشند. اما این روزها خبر بازگشت باجه عوارض به آزادراه ها در حالی مطرح می شود که عوارض ورودی و خروجی 
منطقه یک آزادراه تهرانـ  شمال که در اسفندماه سال گذشته افتتاح شد به دلیل عدم پرداخت عوارض الکترونیکی توسط مسافران به حالت دستی 

برگشته است و زمزمه بازگشت باجه های عوارضی  به آزادراه های کشور نیز به گوش می رسد.

به گزارش تین نیوز، موضوع از جایی جدی شد که خشایار خاشع  دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها اعالم کرد به دلیل عدم پرداخت 
الکترونیکی وجه آزادراه ها از سوی مسافران، امکان بازگشت باجه های عوارضی  به آزادراه های کشور وجود دارد.

روند کند الحاق آزادراه های جدید به طرح عوارض الکترونیکی
او گفته بود:  هنوز 60 درصد افرادی که از آزادراهها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند که این ناهماهنگی موجب شده تا 
روند الحاق آزادراه های جدید به این طرح کند شود،  این در حالی است که پس از اجرای این طرح در 4 آزادراه قرار بود 6 آزادراه دیگر به این طرح 

بپیوندند اما هنوز 60 درصد افرادی که از آزادراه ها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند.

پیمایی  با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هوا
ماهان در مسیر گوانجو به صورت یک پرواز هفتگی از 
30 تیرماه در روزهای دوشنبه؛ این شرکت هواپیمایی 
شرایط پذیرش مسافر در این مسیر را اعالم کرده است.
به گزارش تین نیوز، برای سفر به گوانجو، تمامی 
مسافران در تمام مراحل سفر ملزم به استفاده از ماسک 
هستند. از سوی دیگر به همراه داشتن ویزای معتبر چین 
برای مسافران غیرچینی ضروری است و ویزای صادره 
قبل از 24 مارس سال 2020 فاقد اعتبار و پذیرش است.

 مرتضی ضامنی درباره فرآیند ارسال پیامک وام کرونا 
به رانندگان گفت: وزارت رفاه فهرستی که توسط وزارت 
کشور ارسال شده را مبنا قرار داده است. در گام اول به آن 
دسته از رانندگانی که دارای بیمه تامین اجتماعی رانندگی 
هستند فرایند ارسال پیامک آغاز شده و طبق گزارش 
مجموعه وزارت رفاه تعداد زیادی از رانندگان تشکیل 
پرونده داده و طی روزهای آتی کسانی که راننده هستند، 
بیمه تامین اجتماعی ندارند و لیست آن ها توسط وزارت 
کشور اعالم شده سیستمی مورد تایید وزرات کشور است؛ 

علی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهرانخیراهلل خادمی - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور محمد علیخانی- رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
50 درصد خودرو هایی که از 5 آزاد راه دارای زیرساخت عوارض الکترونیکی عبور کرده اند، عوارض 
نداده اند.از اوایل سال ۹۸، 5 آزادراه که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بود، بابت الکترونیکی شدن 
عوارض، مشخص و این طرح در عوارضی این آزادراه ها اجرا شد. پس از آن مقرر شد الکترونیکی 
شدن عوارض آزادراه ها در بقیه آزادراه های کشور هم اجرا شود، به هر 
حال این کاری ضروری است که موجب تسهیل رفت و آمد، کاهش 
ترافیک و کاهش توقف و ایستایی خودرو ها در عوارضی ها می شود.

موردی که در یک سال اخیر در این باره رخ داده است، این است که با 
مشکل پرداخت نشدن عوارض الکترونیکی از سوی مردم مواجه هستیم،

ز  ساسی ا یلی کاالی ا ل ر نتقا 100 درصدی ا ز رشد  هن ا ه آ ا مل ر مدیرعا
هن  ه  آ ا 1۹ و همچنین عضویت ر ید یم ها و شیوع کوو ر به رغم تحر د بنا
ده است. ه  آهن ها خبر دا لمللی را تحادیه بین ا 1۹ ا یران در کارگروه کووید  ا

به گزارش تین نیوز، سعید رسولی درباره تمهیدات جلوگیری از شیوع کرونا در ناوگان ریلی، 
اظهار داشت: در شرکت راه  آهن از زمانی که در کشور چین، کرونا شیوع پیدا کرد، با تشکیل 
کارگروه دائمی تالش برای پیشگیری از بیماری های واگیردار           در راه آهن برای مقابله با این 
بیماری صورت گرفته و برای سالمت مسافران و کارکنان خود تعهدات دائم اندیشیدیم.

پرواز شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در مسیر قطر- شیراز پس از وقفه چهار ماهه دوباره برقرار شد.
به گزارش تین نیوز  به نقل از روابط عمومی فرودگاه های فارس، رضا بدیعی فرد مدیرکل 
فرودگاه های استان فارس با اعالم این خبر عنوان کرد: این پرواز پس از چهار ماه وقفه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، دوباره 27 تیر ماه از قطر به مقصد فرودگاه شیراز انجام شد.
مدیرکل فرودگاه های فارس با اشاره به اینکه پروازهای قطر ایرویز از نهم اسفند ماه 
متوقف شده بود، گفت: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تب سنجی حرارتی، 
ارزیابی فرم های سالمت و رعایت فاصله اجتماعی شاهد برقراری مجدد پروازها شده ایم.

افزایش قطارهای حومه ای برای تهران و حومه امری ضروری به شمار می رود 
که برای تحقق آن نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیادی است. این امر تاحدودی 
محقق شده اما توسعه این نوع قطارها با توجه به تعدد مسافران آن در حومه همه 
کالنشهرها که به منظور انجام شغلشان به شهر مادر سفر می کنند، تنها در یکی دو 
مسیر یا یکی دو کالنشهر کافی نیست.به گزارش تین نیوز و به نقل از هفته نامه 
حمل ونقل، به عنوان مثال در پایتخت، الزم است که قطارهای حومه ای در شرق و 
جنوب نیز گسترش یابد و تنها به غرب و محدوده ای از حومه شرقی خالصه نشود. 

توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی همواره یکی از اهداف دولت های مختلف بوده اند. 
شاید این امر صرفا توسعه نباشد و در گام نخست رسیدن به جایگاهی تلقی شود که از 
آن ناوگان حمل ونقل عمومی به سمت توسعه گام بردارد. وضعیت حمل ونقل عمومی در 
تهران مناسب نیست و حمل ونقل مهم ترین موضوع شهر تهران است. نبود بودجه کافی و 
اختصاصی برای توسعه این بخش، وضعیت کرونایی کشور و محدودیت هایی که تحریم ها 
و غیره پیش روی کشور گذاشته است سختی این کار را بیشتر کرده است. در این راستا 
چندی پیش شهردار تهران اعالم کرد که بودجه شهرداری برای توسعه مترو کافی نیست. 

شماره چهارصد و  هشتاد و  ششم - نسخه آزمایشی -۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 آیا طرح عوارض الکترونیکی آزادراه ها با شکست مواجه می شود؟ 

 مفهوم توسعه یافتگی و رشد و توسعه قطارهای حومه ای 

برقراری مجدد پرواز در مسیر قطر- شیراز 

630 واگن  خریداری شده، کجا هستند؟ 

برنامه دولت روسیه بر استفاده از بندر چابهار در انتقال کاال به سایر کشورها خصوصا شبه قاره هند و همچنین سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و ساخت ترمینال اختصاصی از قبیل ترمینال اختصاصی کانتینر و فله مایع در بندر شهید بهشتی است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان بنادر قول داده است که تا پایان امسال، بخش مهمی از فاز سوم بندرشهیدرجایی به بهره برداری برسد. 

بهره برداری از ۲ رام قطار جدید مترو برای خط 6 و ۷  نیمی از خودرو های عبوری از آزادراه ها عوارض نمی دهند 

راه روشن است

هفته انهم

ما 15 درصد از این  در مهر و آبان سال ۹7، ۸5 درصد این قطعات ترخیص شد ا
۹۸ با مساعدت  قطعات منوط به تسویه حساب با گمرک بود که نهایتا در سال 
. زی شد دسا زا تی آ لیا ر ما مو زمان ا ری و سا ا لی شهرد ونت ما و پیگیری معا
از همان زمان مونتاژ و ساخت قطعات انجام شد و امروز شاهد بهره 
برداری از 2 رام قطار آخر این قرارداد هستیم که به خط 6 و 7 تزریق می 
شود، پروژه ساخت قطار ملی با همکاری معاونت علمی رئیس جمهور 
را دنبال می کنیم که به زودی در مردادماه نمایشگاه آن برگزار می 
شود و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال یک رام قطارملی را آماده کنیم.

هفته انهم
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