
   

 »گسترش دوچرخه سواری در شهر تهران یکی از راهکارهای اساسی است که با ترویج استفاده از آن 
به عنوان یک مد حمل و نقلی پاک می توان بر کاهش مشکالتی مثل مصرف سوخت های فسیلی، 
انتشار گازهای گلخانه ای، ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و آلودگی های صوتی و بصری و 
تضمین سالمت شهروندان اثرگذار بود.« با توجه به سیاست کالن مدیریت 
شهری که دادن فضای بیشتر به انسان ها و پیاده محوری در شهر است، 
پیشبرد هماهنگ مدهای حمل و نقلی، گسترش حمل و نقل پاک، تکمیل 
مترو، خرید اتوبوس و موتورسیکلت برقی، جایگزینی و نوسازی ناوگان 
فرسوده از برنامه هایی است که در معاونت حمل و نقل در حال اجراست.«

۴۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان بزرگ 

قطار مسافربری هرات - خواف راه اندازی می شود 

فرودگاه پیام می تواند فورواردر هوایی ایران و اوراسیا شود  تأسیس صندوق توسعه زیرساخت های حمل و نقل میان ایران و ارمنستان 

گسترش حمل ونقل پاک؛ راهبرد اصلی مدیریت شهری است 

مشاور نوسازی ناوگان فرسوده جاده ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از ثبت سفارش حدود 1400 کامیون خبر داد گفت: از دو هفته 
آینده پس از اسقاط کامیون های فرسوده، فرآیند ترخیص آغاز خواهد شد.

صدراهلل بمانا در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز در خصوص آخرین وضعیت واردات کامیون های دست دوم اروپایی عنوان کرد: خودروها اکنون در 
مرحله اسقاط است و بانک مرکزی نیز ثبت سفارشات را تائید کرده است.

وی در ادامه افزود: امیدوارم اسقاط در این یکی دو هفته آینده انجام شود که پس از آن ما اجازه ترخیص کامیون ها را خواهیم داد. با بیان اینکه 
تاکنون حدود 2 هزار کامیون وارد کشور شده است، گفت: نزدیک به 1400 خودرو ثبت سفارش شده و مابقی آن نیز در حال ثبت سفارش است.

بمانا اضافه کرد: مسائل ارزی به تائید، بانک مرکزی رسیده است به شرط اینکه واردکننده اثبات کند که منشا ارز، از خارج است.

مدیرعامل فرودگاه پیام با اشاره به داشتن ایرالین اختصاصی 
و مجوز پرواز به اوراسیا پیشنهاد داد تا فورواردر هوایی ایران و 
اوراسیا شود.نورژان تورسین بیک اف نماینده راه آهن قزاقستان 
عصر امروز در پنل لجستیک و حمل و نقل در همایش فرصت های 
اقتصادی ایران و اوراسیا با بیان اینکه روابط حمل و نقل ریلی 
ایران و قزاقستان از سال 1۹۹۷ شروع شد، گفت: این دو کشور 
در خصوص روابط ریلی هم به صورت مستقیم با عبور از 
ترکمنستان و هم به صورت ریلی از طریق بندر اکتائو به بندر 
امیرآباد و سپس جابجایی ریلی کاال با هم در ارتباط هستند.

امین ترفع در پنل حمل و نقل و لجستیک همایش 
همکاری های اقتصادی ایران و اوراسیا درباره کریدورهای 
منطقه ای گفت: در منطقه ما کریدورهای زیادی وجود 
دارد اما همه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در کریدور 
شمال و جنوب عضو هستند. البته حمل و نقل چه بار و چه 
مسافر، پایین ترین سطح از یک کریدور است و بخش های 
مختلفی بر یک کریدور از جمله حمل و نقل مرتبط می شود.

یکی از مشکالت حمل و نقلی کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا در بخش حمل و نقل یکپارچه نبودن تعرفه ها است. 

فرنوش نوبخت-مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهرانمحمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سید مناف هاشمی- معاون شهرداری تهران
 تاکنون یک میلیون و 1۵0 هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده و در کارتابل سازمان امور 
مالیاتی قرار گرفته است.گفتنی است، بهمن ماه سال ۹۸ سامانه جامع امالک و اسکان با تالش 
های وزارت راه و شهرسازی راه اندازی و ایجاد شد. راه اندازی این سامانه فرصتی را برای سازمان 
امور مالیاتی به وجود آورد تا بتواند با تکمیل و استفاده از داده های موجود 
در سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند. مطابق 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، هر واحد مسکونی واقع در کلیه 
شهرهای باالی 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور، در هر سال مالیاتی بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد،

رئیس راه آهن هرات افغانستان اعالم کرد که قطار مسافربری هرات- خواف پس از 
بررسی های فنی طی ماه های آینده برای انتقال مسافران فعال خواهد شد. به گزارش 
تین نیوز به نقل از ایرنا، »سید آقا عزیزی«به خبرگزاری »آوا« در افغانستان گفت که 
براساس توافق بین ایران و افغانستان قرار است بعد از بررسی های فنی نخستین قطار 
مسافربری در ماه های آینده از  هرات عازم جمهوری اسالمی ایران شود.وی افزود:این 
قطار مسافربری ظرفیت جابجایی یک هزار و 100 را بین دو کشور دارد. رئیس راه آهن 
هرات گفت که قرار است در جلسه ای در خصوص جزئیات راه اندازی این قطار از جمله 

بررسی آخرین وضعیت پروازهای خارجی نشان می دهد که به علت شیوع کرونا همچنان 
تابلوی اطالعات پرواز فرودگاه امام خمینی به فهرستی از مقاصد محدود شده است.

 امروز )چهارشنبه(، استانبول، دبی، دوحه، آنکارا و مسکو نیز مثل تمام روزهای گذشته  به 
عنوان مقاصد ورودی و خروجی پروازها از شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( ثبت شده اند.

مسافرانی که از مبدا کشورهای اروپایی قصد سفر به ایران را دارند از طریق پروازهای 
کانکشن هواپیمایی قطر، ترکیش ایرالینز و پگاسوس خود را به تهران می رسانند که 

آن هم شرط و شروط دارد.

شرکت حمل و نقل ریلی رجا در آستانه آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، طرح تسهیالت ویژه سفر خود را برای متولدان این ایام با عنوان 
»رهپویان فجر ۹۹« اجرا می کند.به گزارش تین نیوز به نقل از رجا، معاون اجرایی این 
شرکت گفت: رجا به عنوان بزرگترین شرکت خدمات مسافری ریلی کشور و پیشرو در ارائه 
خدمات نوین به مسافران، در راستای بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، در نظر دارد در بازه زمانی 12 الی 22 بهمن ماه سال جاری، مصادف با ایام دهه 
مبارک فجر، تسهیالت سفر را برای هموطنان عزیز با عنوان رهپویان فجر ارائه کند.

شیوع ویروس کرونا باعث لغو بسیاری از پروازها در یک سال گذشته شده است. عدم 
ثبت ساعات پروازی خلبانان سوئیسی را به اندازه ای نگران کرده که بسیاری تصمیم به 
تغییر حرفه افتاده و حاال لکومتیورانی را تجربه می کنند.کارلوس اسپروئنگلیس یکی از 
همین خلبانان باتجربه است. او می گوید آخرین هواپیمای مسافربری که هدایت کرده 
یک ایرباس ای ۳۳0 بوده و حاال به دوران پرواز و خلبانی خود تنها »حسی نوستالژیک« 
دارد. او می گوید، شیوع کووید باعث لغو بسیاری از پروازها شد و گواهینامه خلبانی 
که پرواز نکند، اندک اندک اعتبارش را از دست می دهد. بحران آنچنان باال گرفته

شماره ششصد و دهم- نسخه آزمایشی -۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 کامیون ثبت سفارش شدند/ آغاز فرآیند ترخیص از دو هفته آینده 
تخفیف خرید بلیت قطار به متولدان ۱۲ تا ۲۲ بهمن 

آخرین جزییات محدودیت های کرونایی پروازهای خارجی 

کرونا، خلبانان را از کابین هواپیما به قطار کشاند 

ارائه صورت های مالی ۹ ماهه خودروسازان به بورس، نشان می دهد که زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو( تا پایان آذرماه سال جاری، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان متضرر شده اند. 

آمار مسافران مترو تهران به یک میلیون نفر در روز رسید شناسایی یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی در کشور 

راه روشن است

هفته ان هم

طی روزهای اخیر آمار مسافران مترو به یک میلیون نفر در طول روز رسیده است که نسبت 
به ماه قبل بیش از ۵ درصد بیشتر شده است.قطارهای مترو با همان تعداد قبل و با همه 
ظرفیت به کارگیری شده و از شهروندان خواستاریم که رعایت فاصله اجتماعی را با مدیریت 
ساعات حرکت خود از طریق مترو مدنظر قرار دهند و در صورتی که کار 
ضرورتی ندارند از سفر با مترو بپرهیزند. در صورتی که این بودجه به 
مترو تهران هم برسد اقدامات خوبی در راستای توسعه قطارها انجام 
خواهد گرفت.دست اندرکاران در تالش هستند این قطار همزمان با 

دهه فجر و 22 بهمن به بهره برداری برسد.

هفته انهم
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