
در نتیجه فعالیت های این مرکز، تاکنون ۳۲ درصد از زمان توقف قطارها در مرز فیزیکی مناطق و 
۲۱ درصد از تقلیل سرعت ها در مسیر کاهش پیدا کرده است.مرکز جهادی پیشرفت این شرکت با 
هدف حذف اقدامات بوروکراتیک بین واحدها راه اندازی شده است، افزود: در این مرکز کارگروه هایی 
با حضور اساتید دانشگاه، افراد صاحب تجربه و بازنشسته، کارشناسان 
و مدیران شرکت راه آهن و شرکت های دانش بنیان تشکیل شده تا 
به حل مشکالت راه آهن در مسیر توسعه در کوتاه ترین زمان ممکن 
اقدام کنند. تاکنون ۱۲۶ مسئله به عنوان مسائل اصلی در راه آهن 
کشورمان شناسایی شده که از بین آن ها، ۲۲ مسئله رجاع داده شده است.

   

جزئیات تســهیالت 50 میلیون تومانی نوسازی تاکسی های 4 کالن شهر 

 درج نشانی  اشتباه در برخی بارنامه ها برای فرار از پرداخت مالیات 

حرکت قطارهای گردشگری از سر گرفته شد  آغاز نوسازی 1000 دستگاه سواری کرایه بین شهری 

کاهش ۳۲ درصدی زمان توقف قطارها در مرز فیزیکی مناطق 

اخیراً کمیته پیشگیری از آلودگی ناوگان حمل و نقل ستاد ملی مدیریت کرونا، طی مجوزی افزایش ظرفیت مسافر داخل کابین هواپیما ها توسط 
شرکت های هواپیمایی ابالغ کرد که بر اساس آن ابالغیه قبلی مبنی بر »پذیرش ۶0 درصدی مسافر در هواپیماها« ملغی شد.

به گزارش تین نیوز، در این ابالغیه، پروتکل های جدیدی در بخش هوایی مدنظر قرار گرفته شده است که به شرح زیر است:

*روشن بودن مداوم APU هواپیما روی زمین برای تهویه هوا
*خالی ماندن دو ردیف آخر صندلی هواپیما در صورت نیاز مسافر به قرنطینه

*نمونه برداری دوره ای از هوای داخل کابین توسط نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در فرآیند اعزام و پذیرش مسافر از مبدأ تا مقصد

*فاصله گذاری اجتماعی در کلیه گلوگاه ها در ترمینال ها و همچنین اتوبوس های انتقال مسافرین

یک مقام مسئول گفت: قطار گردشگری شیرگاه روزهای 
جمعه ۱۴ و ۲۱ شهریور و قطار گردشگری سوادکوه روز 
پنجشنبه ۲0 شهریور با برنامه ریزی صورت گرفته و با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، حرکت می کنند.

معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم این خبر 
گفت: به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و برای 
سالمت حال گردشگران، عالوه بر فاصله گذاری فیزیکی 
بین مسافران این قطار، بسته های بهداشتی شامل محلول 
ضدعفونی و ماسک سه الیه بین آنها توزیع می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری 
کشور گفت: در طرح نوسازی ناوگان فرسوده سواری 
سقاط و تسهیالت  لب ا یه بین شهری، در قا ا کر
سازمان راهداری، تعداد ۱000 دستگاه سواری کرایه 
بین شهری در ۳ ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.

 رحمت اهلل حاج محمدعلی با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه تعاونی 
سواری کرایه بین شهری کشور با رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل ایران خودرو، اظهار داشت: 
بابت نوسازی ناوگان، قرارداد سالیانه با ایران خودرو داشت.

مجتبی یوسفی -عضو کمیسیون عمران مجلسفرنوش نوبخت -مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه سعید رسولی-مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
کمبود قطعات در شرایط تحریم و کرونا در این شرکت جدی است و مشکالتی برای تامین قطعات داریم.
شرکت مترو تهران در این شرایط به سختی در حال تامین قطعات یدکی قطارها 
است و این درحالی است که قیمت بلیط جوابگوی این هزینه های سنگین نیست.

یک رام قطار به هنگام حرکت و به علت چرخش از خط از ریل خارج شد که علت اصلی 
این حادثه در کمیسیون سانحه شرکت بهره برداری مترو تهران بررسی خواهدشد.
در این حادثه به هیچ یک از مسافران قطار مترو آسیب وارد 
نشد و با تالش تکنسین های فنی حرکت قطارها در خط 
۲ مترو تهران بصورت عادی و طبق برنامه در جریان است.

سید فخرالدین شریعتی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و در توضیح این 
امر گفت: بارها از طرف مسئوالن اقتصادی کشور عنوان شده که سالیانه چقدر فرار 
مالیاتی در کشور رخ می دهد اما این فرار مالیاتی از سوی چه کسانی انجام می شود؟
رمندان و حقوق  ن، کا رگرا نند کا معه ما وی عنوان کرد: قشر زحمت کش جا
بگیران که قبل از آن که حقوق خود را دریافت کنند از آنان مالیات کسر می شود، 
لیات  یافت هرگونه پولی، ما ز در مه می گیرند قبل ا نا ر نندگان هم وقتی با ا ر
ارزش افزوده را پرداخت می کنند و سالیانه هم مالیات خودرو را هم می پردازند

میانگین رسوب و ماندگاری کاال در بنادر عدد مشخصی ندارد اما ترخیص برخی از کاالها 
دو ماه و برخی دیگر ۴ ماه زمان می برد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا؛ از ابتدای سال 
حدود 50 میلیون تن کاال در بنادر کشور تخلیه شده که عمده آن، کاالی اساسی بوده  
است. طبق گزارش ارائه شده، میزان موجودی کاال در بنادر جنوبی و شمالی کشورمان 
بیش از ۳ میلیون تن است که در سال گذشته همین ایام این رقم ۴.۲ میلیون تن بوده  
و در حال حاضر میزان کاالی رسوبی در بنادر کشورمان فقط ۶۲0 هزار تن است.  یکی 
از موضوعات مورد انتقاد رئیس جمهوری در ابتدای شیوع ویروس کرونا بحث مدت 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بهره برداری از ۱۲ ایستگاه از خط 
۶ و ۷ مترو پایتخت تا پایان سال خبر داد.به گزارش تین نیوز، سید مناف هاشمی 
خرداد ماه امسال) ۲۷ خرداد( در حاشیه جلسه ارتباط با شهروندان از طریق سامانه 
۱۸۸۸ گفت: تا سال آینده خطوط ۶ و ۷ مترو تهران به بهره برداری کامل خواهد 
رسید که با بهره برداری کامل این خطوط بیش از ۲ میلیون از شهروندان از خدمات 
مترو بهره مند می شوند. وی عنوان کرد: با همت جدی شهرداری و دولت با تامین 
منابع نقد و غیر نقد و همچنین تامین اعتبار از محل مجتمع ایستگاهی مترو و 

دریافت تسهیالت کرونایی تاکسیرانان تا ۱5 شهریور مهلت دارد.به گزارش تین نیوز، 
تاکسیران ها تا ۱5 شهریورماه مهلت دارند که در سامانه کارا ثبت نام کرده و از تسهیالت 
کرونایی استفاده نمایند.برای افراد بیمه شده پس از ارسال پیامک، راننده به سامانه کارا مراجعه، 
ثبت نام می کند و پس از انتخاب بانک عامل، باید برای دریافت وام به بانک مراجعه  کند. 
متقاضیان فاقد بیمه باید در سایت تیک بخش »ثبت نام متقاضی فاقد بیمه« را لحاظ کنند. 
رانندگان بیمه نشده نیز جهت دریافت تسهیالت کرونایی مشاغل آسیب دیده خود می توانند 
اطالعات خود را از سوی دستگاه های مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند. 

شماره پانصد و  دوازدهم- نسخه آزمایشی -۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹
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چه پروتکل های جدیدی در سفرهای هوایی اعمال شد؟ 
 اعالم زمان بهره برداری از ۱۲ ایستگاه مترو تهران 

روند ورود کاالی اساسی به بنادر افزایشی نبود 

 آخرین جزئیات دریافت تسهیالت کرونایی رانندگان تاکسیرانی 

بر اساس مصوبه دولت سن فرسودگی ناوگان تاکسیرانی 10 سال است، در حال حاضر 192 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور فعالیت می کنند. 

تاثیر جاده های ترانزیتی بر کاهش تصادفکمبود قطعات یدکی در مترو تهران جدی است 

راه روشن است

هفته انهم

نزیتی و بین شهری ایمن، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات  ایجاد جاده های ترا
رد که ما این موضوع را در مجلس پیگیری می کنیم. درون شهری را در پی دا
: از محل جریمه تخلفات رانندگی مردم، اعتباراتی به دست می آید که باید درآمد حاصل 
. ز این جریمه ها صرف ایجاد زیرساخت های جاده ای شود ا
برای بنده جای سوال است که اعتباری که به عنوان جریمه 
تخلفات رانندگی از مردم گرفته شده، چرا تخصیص پیدا نمی کند. 
باید میزان درآمدی که از جریمه ها به دست آمده است، به 
مجلس ارائه داده شود تا از دولت و استانداری ها مطالبه کنیم.

هفته انهم
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