
   

در کوپه هایی که به دلیل شیوع کرونا فقط 50 درصد ظرفیت فروخته می شود، بابت هر صندلی 
خالی 25 درصد از مسافر اخذ می شود البته این مصوبه مشمول کوپه های با ظرفیت تکمیل 
نخواهد بود.با شیوع کرونا در کشورمان مقرر شد ناوگان ریلی با ظرفیت کمتری مسافران را سوار 
کنند به عنوان مثال در کوپه های چهار نفره فقط دو مسافر سوار می 
شوند و هزینه آن دو صندلی خالی توسط شرکت حمل و نقل ریلی پرداخت 
می شود که البته این موجب ضرر و زیان برای شرکت های ریلی است.

البته خانوارهایی هم هستند که به انتخاب خود هر 4 یا 6 صندلی کوپه 
قطار را انتخاب میکنند و همگی در یک کوپه می نشینند

 برای نوسازی اولویت ما، تولید داخل است 

دولت از قیمت گذاری بلیت اتوبوس خارج شد 

واردات خودروی آمریکایی ممنوع است   تولید ۷۲۰ دستگاه خودرو سنگین، در طول ۲ ماه 

دریافت ۲5 درصد قیمت صندلی خالی در کوپه هایی با 50 درصد ظرفیت 

صبح امروز )دوشنبه 6 بهمن ماه( آیین تحویل خودروهای طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی در این مراسم طی سخنانی عنوان کرد: در طول خدمت این دولت، طول خطوط ریلی 50 درصد 
افزایش یافته و در پایان دولت دوازدهم شاهد افزایش 50 درصدی طول آزادراه ها هستیم. از سوی دیگر طول بزرگراه های کشور که در ابتدای 
دولت یازدهم 12 هزار و 300 کیلومتر بوده اما تا پایان فرصت این دولت از طول 22 هزار کیلومتر عبور خواهد کرد. ما در سایر مدهای حمل و نقل 

هوایی و دریایی هم توسعه های قابل توجهی داشته ایم.

اسالمی با بیان اینکه28  هزار دستگاه خودرو در  بخش کرایه سواری فعال است که متوسط عمر این ناوگان به حدود 11 سال رسیده است، بیان 
کرد: با اجرای طرح نوسازی ناوگان در پایان این طرح 3 هزار خودروی جدید تحویل می شود.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه عمر متوسط مجاز ناوگان کرایه سواری  باید 10 سال باشد، تصریح کرد: با اجرای طرح نوسازی ناوگان کرایه 
سواری عمر ناوگان به زیر سن مجاز می رسد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی خبری تاکید کرد 
که با توجه به دستور مقام معظم رهبری امکان ترخیص 

خودروهای آمریکایی از گمرک وجود ندارد.
 نیره پیروزبخت در نشستی خبری درباره وضعیت ترخیص 
خودروها از گمرک گفت: عموما مشکالت ترخیص کاالها 
در گمرکات، مربوط به مسائل بانکی یا نداشتن ثبت سفارش 
است. در بحث خودروهای بنز، بی ام دبلیو و پورشه که اخیرا 
خبرساز شد هم فقط بحث استاندارد نبوده و قوانین و مقرراتی 
هم مانند مقررات گمرکی یا اظهار نشدن کاال هم دخیل هستند.

فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در سخنرانی عنوان کرد:با 
همتی که در نهضت داخلی سازی تولید ایجاد شده، می توانیم 
سرمایه گذاری در این بخش را با سرعت باالتری دنبال کنیم.

وی در ادامه از عبور رکورد تولید سال ۹۷ با تولید بیش از 423 
هزار دستگاه خودرو در روز ششم بهمن ماه خبر داد و گفت: در 
روز 30 آذرماه امسال نیز از رکورد تولید سال ۹8 عبور کردیم.

مقیمی تصریح کرد: در حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین 
نیز جهش قابل توجهی داشته ایم، به گونه ای که در دو ماه اخیر 
۷20 دستگاه و به اندازه تولید کل سال گذشته تولید کردیم.

مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلسعلی امام- مدیرعامل شرکت متروی تهران مهرداد تقی زاده- دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی
اولویت بندی برنامه های اجرایی خود را در سال 1400 تدوین و اعالم کرد و در این برنامه، 
خرید و نصب تجهیزات الزم برای 5 خط در حال بهره برداری مترو، افتتاح 3 پارکینگ، 
افزایش ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی، توسعه خطوط موجود و بهره برداری از پروژه 
های در حال تکمیل به همراه آغاز عملیات اجرایی خطوط جدید 
تعریف شده در طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت آمده است.
طبق اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه )مترو(، علی امام مدیرعامل شرکت مترو، اولویت های 
برنامه تدوین شده برای اجرا در سال آینده را به شرح ذیل اعالم کرد:

شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت 
اتوبوس های بین شهری از نرخ گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با 
نظارت وزارت راه باشد. شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد 
از این پس قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری از نرخ گذاری دستوری خارج شده و به 
صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد. در نشست 215 شورایعالی هماهنگی ترابری 
کشور با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به صورت 

غیرحضوری )از طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.

شورای عالی ترابری بدلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی که منجر به کاهش مسافرگیری 
در هر بار سیر قطارها شده، تصویب کرد قیمت بلیت قطار از 1 بهمن امسال 25 درصد 

افزایش داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست 215 شورایعالی هماهنگی 
ترابری کشور با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین 

به صورت غیرحضوری )از طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.

مدیر طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته 
با بیان اینکه اتوبوس برقی در خرداد 1400 رونمایی می شود، گفت:امکان تبدیل 

اتوبوس احتراقی به برقی طی یک ماه وجود دارد.
به گزارش تین نیوز، سید شهریار زینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی 
از اقداماتی که در مرکز طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته مورد پیگیری قرار می گیرد ایجاد زیست بوم وسایل نقلیه 

برقی همچون اتوبوس، خودروی سواری و موتور برقی است.

معاون بندری سازمان بنادر با بیان اینکه موجودی کاالی اساسی در انبارها، سیلوها و 
کشتی های پای اسکله و لنگرگاه جمعا 5.3 میلیون تن است، گفت: در 3 بسته »حمایت 
تعرفه ای«، »ارتقای خدمات دهی« و »اولویت انتقال بار«، از ناوگان تحت پرچم و 

کشتیرانی ملی حمایت می کنیم.
به گزارش تین نیوز، فرهاد منتصر کوهساری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس در تشریح آخرین وضعیت کاالی اساسی موجود در بنادر بیان کرد: در حال حاضر 

4 میلیون و 118 هزار تن کاالی اساسی در بنادر شمالی و جنوبی کشور داریم.

شماره ششصد و هشتم- نسخه آزمایشی -۶ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 وزیر راه: ناوگان ون و مینی بوس بیشترین فرسودگی را دارند 
رونمایی از اتوبوس برقی سبک وزن در خرداد ۱۴00 

بلیت قطار از اول بهمن ۲5 درصد گران شد 

۳ بسته حمایتی از ناوگان تحت پرچم و کشتیرانی ملی 

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد که سیاست ما و دولت در بحث نوسازی، استفاده ازتولید داخلی است. 

شناورسازی نرخ بلیت هواپیما به رهاسازی قیمت ها تبدیل شده است اعالم اولویت های برنامه اجرایی شرکت مترو در سال ۱۴00 

راه روشن است

هفته ان هم

سوء مدیریت بخش دولتی نباید از جیب مردم جبران شود؛ بنابر این موضوع مذکور را در 
کمیسیون عمران به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.نظارت حلقه مفقوده دولت بوده به 
نحوی که امروز افزایش لجام گسیخته قیمت ها را در همه زمینه ها شاهد هستیم،؛از طرفی 
مردم را به حمل و نقل عمومی و عدم عدم استفاده از وسایل شخصی 
دعوت می کنیم اما شرایط را برای استفاده مردم از این وسایل مهیا 
نمی کنیم. در شرایط شیوع ویروس کرونا شرکت های هواپیمایی در 
تمامی کشورها به دلیل محدودیت های تردد، برای مسافران آپشن  هایی 

در نظر گرفته یا قیمت ها را کاهش دادند، 

هفته انهم
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