
   

ر چند سالی است که شهر تهران مورد غفلت واقع شده و در بحث توسعه حمل و نقل عمومی و 
زیر ساخت ها اقدامات عاجل صورت نگرفته و امروز ما با حمل و نقلی مواجه شدیم که به شدت 
آسیب پذیر شده است.ناوگان اتوبوسرانی امروز بیش از ۹۰ درصد به سن فرسودگی رسیده و در 
عین حال در مترو تهران هم به واسطه عدم اورهال با مشکالتی مانند 
اتفاق روز گذشته مواجهه هستیم که چرخ های واگن قفل شده و بیش از 
نیم ساعت مردم در قطار محبوس می شوند. با توجه به کمبود قطعات 
در انبارهای شرکت واگن سازی، اورهال کردن تعدادی از قطارها را به 

فوریت در دستور کار قرار دهند.

 رفع مشــکل تردد کامیون های ایرانی برای رسیدن به ارمنستان و اوراسیا 

 غالمرضا تاجگردون مدیرعامل رهام ایر شد 

ایران ۱۴۰۰ دستگاه خودرو به آذربایجان صادر می کند  جزئیات کاهش قیمت بلیت هواپیما اعالم شد 

فرسودگی 90 درصدی ناوگان اتوبوسرانی تهران 

وزیر راه و شهرسازی کشورمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر لزوم همکاری های بیشتر دو کشور در زمینه حمل و نقل و ترانزیت 
تاکید کردند. وزیر راه و شهرسازی کشورمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر لزوم همکاری های بیشتر دو کشور در زمینه حمل و نقل 

و ترانزیت تاکید کردند.
 

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، آقایان رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
که در تهران به سر می برد، در دیداری که بعدازظهر امروز در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی 
و جمعی از مقامات دولتی و بخش خصوصی جمهوری آذربایجان برگزار شد، بر لزوم پیگیری توافقات قبلی دو کشور در دیدار های مقامات تهران 

و باکو در زمینه حمل و نقل، ترانزیت کاال و خدمات مرتبط با صنعت حمل و نقل دو کشور تاکید کردند.
 

دو طرف از سطح کنونی همکاری ها ابراز نارضایتی کرده و خواهان گسترش آن در زمینه های مورد عالقه دو کشور شدند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: کاهش نرخ 
بلیت هواپیما برای مسیرهای داخلی از 2 تا 28 درصد 
کاهش پیدا کرده است اما برای مسیرهایی مانند تهران 
– بم میزان کاهش نرخ بلیت هواپیما 33 درصد است.

یلنا، مقصود اسعدی  ز ا به گزارش تین نیوز به نقل ا
سامانی با بیان اینکه دامنه قیمتی بلیت هواپیما برای 
مسیرهای مختلف امروز اعالم شد و از ابتدای آذرماه 
پیما با قیمت های جدید به فروش می رود. بلیت هوا

رستم قاسمی در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و جمهوری آذربایجان که با حضور شاهین مصطفی یف 
معاون نخست وزیر این کشور برگزار شد، با بیان اینکه 
روابط ایران و آذربایجان همواره برادرانه بوده است، گفت: 
ایران مشترکات زیادی با کشور دوست و برادر )آذربایجان( 
دارد که به عنوان خانواده محسوب می شوند. امیدواریم 
در سفری که در خدمت معاون نخست وزیر آذربایجان 
هستیم، موانع فی مابین روابط دو کشور برطرف شود و 

در موضوعات مختلف به توافق دست یابیم.

ناصر امانی -عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهرانمهدی جمالی نژاد -معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشو ر جعفر تشکری هاشمی-رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی
بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته )۱3۹۹( ۱۵ هزار و 3۹۶ نفر بر اثرحوادث 
رانندگی فوت کرده اند که ۷۵ درصد آن مربوط به تصادفات برون شهری است. تصادفات و 
حوادث رانندگی از عوامل عمده مرگ و میر در دنیا محسوب می شود و سازمان ملل متحد در 
سال 2۰۰۶ سومین یکشنبه نوامبر هر سال را به عنوان روز بزرگداشت 
قربانیان حوادث ترافیکی نامگذاری کرد تا با اطالع رسانی و حساس کردن 
افکار عمومی به ابعاد مختلف آن برای رفع معضالت ایمنی و ترافیکی 
چاره اندیشی شود. هم اکنون در کشور ما حدود 3۶ میلیون وسیله نقلیه، 
شامل حدود 23.3 میلیون دستگاه خودرو سبک و سنگین  وجود دارد

غالمرضا تاجگردون سیاستمدار و اقتصاددان و مرد پرحاشیه مجلس و بیمه سرمد، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی رهام شد.به گزارش تین نیوز، یک رسانه اجتماعی این خبر 

را منتشر کرده و توضیح دیگری در این مورد نداده است.
تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس نهم و دهم و منتخب این مردم در مجلس 
یازدهم بود که در جلسه علنی چهارشنبه ۱8 تیر ۹۹ مجلس شورای اسالمی گزارش 
کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه اش به رأی گذاشته شد و در نهایت نمایندگان مجلس 

اعتبارنامه »تاجگردون« را رد کردند.

بارندگی ۱۰ روز پیش انبوهی از گل و الی ، سنگ و الشه و بدنه درختان را وارد مسیر 
جاده کرد و تردد در آن را برای ۴8 ساعت متوقف نمود. سوابقی از این وضعیت در سال 
های ۹3 ،  ۹۴ و ۹8 هم وجود دارد. این قطعه از آزاد راه به طول حدود 23 کیلومتر 
فروردین ماه سال ۱3۹2 با هدف پیشگیری از حوادث جاده ای ، رفع ترافیک بغرنج در 
جاده قدیم کندوان حدفاصل مرزن آباد - چالوس در زمان اوج سفرها و سفری امن برای 
مسافران و گردشگران به بهره برداری رسید و مشکالت ناشی از سیل گیری ، رانش و 
ریزش سنگ و ورود گل و الی به مسیر جاده هم از آن پس بارها تکرار شد تا جایی که 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه گفت: زمانی تاکسی 
های درون شهری ت پالک به یمن وجود محدوده های طرح ترافیک حال روز خوشی 
داشتند و با ۵ و ۶ ساعت کار  به استراحت می پرداختند تا اینکه اپ های اینترنتی وارد 
میدان شده و  خودروهای شخصی را با نگرفتن کمیسیون به شرط  خرید مجوز روزانه 
طرح وارد این  محدوده  ها نمود و کار و کاسبی تاکسی هارا از رونق انداخت.  به گزارش 
تین نیوز، حمید حسین زاده به خبرنگار ما گفت: تاکسی ها در مواجهه با چنین وضعیتی 
راه برون رفت از این وضعیت را در پناه  بردن به دامان اسنپ و تپسی  و... دیدند و طوری  

در اطالعیه ای اعالم شد که با توجه به عدم بازگشایی کامل مراکز آموزشی 
شهر تهران ساعات محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا تغییر نمی یابد.

به گزارش تین نیوز،  روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به عدم بازگشایی کامل مدارس و 
فیک و  فیکی )طرح ترا ه ها تغییر ساعت اجرای محدودیت های ترا نشگا دا
طرح کنترل آلودگی هوا( کماکان از ساعت ۷:3۰ الی ۱۷ پا برجا خواهد بود.
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توافق ایران و جمهوری آذربایجان در امور حمل و نقل 
 اپ های اینترنتی؛ در حال بلعیدن حمل و نقل عمومی 

مشکل آبگرفتگی و رانش کوه در قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال 

ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر نمی کند 

تردد ناوگان ایرانی از مسیر 43 کیلومتری بازسازی شده قاپاق داتو )تاتو( که جایگزین قاپاق گوربس بین ایران و ارمنستان است، آغاز شد. ف

 کمبود قطار مترو قانع کننده نیست ۷۵درصد از جانباختگان رانندگی مربوط به تصادفات برون شهری است 

راه روشن است

هفته ان هم

 کمبود قطارهای مترو دلیل قانع کننده ای برای بروز اختالل در تردد این ناوگان عمومی 
نیست و نیاز به نظارت بیشتری داریم.باید با برنامه ریزی های دقیق و کنترل های منظم از 
این گونه اتفاقات جلوگیری کرد و مطرح کردن مسائلی همچون کمبود قطار، توجیهی برای 
چنین اختالالت و مشکالتی نیست. نباید اختالالت به حدی برسد که 
منجر به شکستن پنجره های مترو شود و شهروندان احساس نگرانی 
کنند. البته نقص فنی یا این اتفاقات مشابه در حمل و نقل عمومی 
ممکن است در هر کشوری رخ دهد اما نباید این ماجرا را به کمبود قطار 

و بودجه مرتبط دانست.

هفته انهم
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