
   

شهرداری نمی تواند واکسن کرونا بخرد و باید برای واکسیناسیون تمام تاکسیرانان کشور طرحی 
تهیه و پیگیری شود.من این مسئله را در جلسات ستاد ملی کرونا دنبال کردم و مسئوالن ستاد 
گفتند نمی توان تنها درباره کلیه تاکسیرانان تهران صحبت کرد مثل واکسیناسیون پاکبانان که 
در کل کشور انجام شد. لذا الزم است که نامه ای برای کلیه تاکسیرانان 
تهیه شود. اگر بخواهیم این موضوع را پیگیری کنیم، مشکل تنها با طرح 
موضوع واکسیناسیون تاکسی رانان حل نمی شود بلکه کمیسیون و 
معاونت حمل و نقل شهرداری باید طرحی را برای این منظور تهیه کنند و 
آن را برای مقامات ستاد ملی کرونا ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 یادمان درگذشت اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری 

مالیات خودرو ندهید، چه می شود؟ 

محاکمه ایرباس و ایرفرانس به جرم قتل ۲۲۸ نفر  آخرین جزئیات پروژه خط ۲ مترو اصفهان 

شهرداری تهران نمی تواند واکسن کرونا خریداری کند 

آزادراه غدیر که اسفند ماه سال گذشته افتتاح شد قرار بود پرداخت عوارض آن الکترونیکی شود اما به دلیل درخواست های عجیب و غریب، این 
وعده عملی نشده و هم اکنون باجه های عوارضی در این آزادراه مستقر شده اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  آزادراه  ۲۲۰ کیلومتری کنار گذر جنوبی تهران که غدیر نام گرفت، هفتم اسفند ماه سال گذشته با حضور 
ویدئوکنفرانسی رییس جمهور افتتاح شد و طبق اعالم قبلی قرار بود تا در مسیر این آزادراه خبری از باجه های عوارضی نباشد بر اساس اظهارات 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر این پروژه عوارض باید به صورت الکترونیکی اخذ می شد در این راستا تجهیزات آن نیز نصب شده بود٪

 پیش از این خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت زیربناهای حمل و نقل کشور- از برقراری سیستمی جدید برای اخذ 
عوارض آزادراهی خبر داد و در این باره به ایسنا گفت: در این روش برای خودروهایی که از آزادراه ها استفاده می کنند برچسب هوشمندی تهیه شده 
تا هنگام عبور از دوربین های پالک خوان، عوارض مورد نظر از کیف پول آن ها کسر شود، این مدل در آزادراه غدیر تست شده و اگر جواب بدهد 

در دیگر آزادراه ها نیز آن را اجرا خواهیم کرد.

 دادگاه تجدیدنظر پاریس اعالم کرد که خطوط هوایی 
ایرفرانس و شرکت هواپیماسازی ایرباس باید به جرم قتل 
غیرعمد در سانحه هوایی سال ۲۰۰۹ در اقیانوس اطلس 
که منجر به کشته شدن ۲۲۸ نفر شد، محاکمه شوند.

 دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه اعالم کرد که خطوط 
هوایی ایرفرانس و شرکت هواپیماسازی ایرباس باید به 
جرم قتل غیرعمد در سانحه هوایی سال ۲۰۰۹ در اقیانوس 
اطلس که منجر به کشته شدن ۲۲۸ نفر شد، محاکمه شوند.

ر شهری اصفهان گفت:  زمان قطا مل سا مدیرعا
تی. بی. ام غربی جبهه شمال شرق خط دو متروی 
اصفهان ظرف ۱۵ روز آینده وارد ایستگاه الله می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، محمدرضا بنکدار 
هاشمی اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۸ عملیات حفاری خط 
دو مترو اصفهان به صورت تونل های دو چشمه به قطر ۶.۵ 
متر با استفاده از تی. بی. ام هایی از جبهه شمال شرق آغاز 
شده و ایستگاه ها یکی پس از دیگری در حال احداث است.

داریوش باقرجوان-مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون  های یخچال  دار استان تهران محسن هاشمی-  رئیس شورای اسالمی شهر تهران
زیر ساخت های حمل و نقل ایران از جمله قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل 
های حمل و نقل مانند سایر کشورهای صاحب سبک بر اساس  علوم آکادمیک تهیه و 
تدوین گردیده است،اما با این تفاوت بزرگ که حمل و نقل سایر کشورها شرکت مالکی 
است و مدیریت تعداد زیادی کامیون در اختیار یک شخص حقوقی 
یا یک گروه قرار دارد، ولی در ایران خود مالکی است، یعنی در ایران 
به جای اینکه شرکت مالک کامیون باشد، مالکیت هر یک دستگاه 
کامیون در اختیار یک شخصیت حقیقی به نام راننده قرار گرفته 
که قاعدتَا مدیریت آن هم با راننده مالک و به صورت سنتی است.

طبق اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی، صاحبان خودروهای لوکس تا هفته دیگر 
شناسایی و مشمول پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن سال جاری می شوند و در صورتیکه 
این مالیات را پرداخت نکنند، نمی توانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش باالی 
یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است که 

با شناسایی لوکس نشینان از هفته آینده شروع می شود.

طی ماه فروردین ۴۰۱ هزار تن کاال در بنادر بوشهرتخلیه و بارگیری شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۲ برابری داشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاوش ارجمندزاده، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر درباره عملکرد یک ماه فروردین این بندر، اظهار 
داشت: تخلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در این مدت ۲۸۴ هزار ۷۴۱ تن گزارش شده 

که نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد ۱۲۶ درصدی را نشان می  دهد.

نندگانی  ا ه با ر ز نحوه برخورد برخی ماموران پلیس را ننده کامیون ا ا یک ر
. د د کر نتقا ، ا نی می کنند سا طالع ر ن ا نا ا به آ ه ها ر د که مشکالت جا

دآوری موضوع تجربه  ره به یا شا تحادی با ا به گزارش تین نیوز، محمد ا
ی، گفت:  ه ا د مینه های مختلف مرتبط با حمل و نقل جا ر ز نندگان د ا ر
ا مشاهده یا طرح و پیشنهادی برای بهبود وضع  ننده ای مشکلی ر ا گر ر ا
. جه شود د منفی موا یسته نیست با برخور ید شا ئه می نما ا ر حمل و نقل ا

با حکم سید مناف هاشمی علی عبداهلل پور به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راه 
آهن شهری تهران و حومه منصوب شد.در حکم عبداهلل پور که به امضاء معاون حمل نقل 
و ترافیک شهرداری تهران رسیده است آمده است: نظر به اهمیت مترو در سیستم حمل و 
نقل عمومی شهری، انتظار می رود ضمن هماهنگی کامل با شرکت راه آهن شهر تهران و 
حومه)مترو( هیات مدیره و سایر واحدهای مرتبط نسبت به افزایش انضباظ و بهینه سازی 
ساختار سازمانی و سرمایه های انسانی و تامین منابع مالی در چارچوب بودجه سالیانه و 
ارتقاء مستمر کیفیت و بهره وری در فرآیند خدمات رسانی به شهروندان به کار گیرید.

شماره ششصد و هفتاد و سوم- نسخه آزمایشی -۲۶ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰
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عوارض الکترونیکی در آزادراه غدیر؛ وعده ای که عملی نشد 
 دلیل بی توجهی به پیشنهادات رانندگان ناوگان سنگین چیست؟ 

تخلیه و بارگیری کاال در بنادر بوشهر ۲ برابر شد 

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تغییر کرد 

اکبر ترکان دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی درگذشت. 

ماهانه برای ۱۰۰۰ متقاضی کرونایی بلیت صادر نمی شود  حذف داللی؛ تنها راهکار اساسی برای برون رفت از بحران حمل و نقل 

راه روشن است

هفته ان هم

با اتصال به سامانه وزارت بهداشت از سال گذشته تا به امروز قبل از صدور بلیت وضعیت 
سالمت مسافران از نظر ابتال به کرونا استعالم گیری می شود و سال گذشته تا به امروز ماهانه 
به صورت متوسط برای ۱۰۰۰ متقاضی مبتال به کرونا بلیت صادر نشده  است.در ایام عید 
فطر امسال بازه زمانی ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ماه نسبت به ایام مشابه در 
سال گذشته، تعداد سفر ۲۶ درصد و تعداد جابه جایی مسافر ۱۵ درصد 
افزایش یافت. شرایط عادی و پایانه های مسافربری خلوت بودند. باید 
توجه داشته باشیم که سال گذشته میزان سفر به شدت کاهش یافته 

بود و عمال سفری قابل توجهی وجود نداشت

هفته انهم
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