
 اتفاقات خوبی برای خرید واگن های مترو مطرح و خرید ۶۳۰ واگن جدی شده است.
آخرین بار سه ماه قبل بود که هنوز بنزین گران نشده بود. بعد از آن نتوانستم از مترو استفاده 

کنم، اما همیشه بحث افزایش تعداد واگن ها را پیگیری کرده ام.
اتفاقات خوبی برای خرید واگن های مترو مطرح است و خرید ۶۳۰ 
واگن جدی شده است. در اتوبوسرانی نیز اتفاقات خوبی افتاد و در 
جلسه آقای هاشمی با آقای جهانگیری تصمیمات خوبی گرفته 

شده است و عالوه بر نوسازی ناوگان قرار شد از محل صندوق ذخیره 
ارزی اعتبار خرید ۳هزار اتوبوس در یک مدت زمانی پرداخت شود.

   

زیان سالیانه هزار میلیارد تومانی به  دلیل نبود لجستیک 

تا پایان دولت بیش از 2 هزار کیلومتر آزادراه ساخته می شود 

 ورود ۳7 واگن مسافری و ۳۰ لکوموتیو به ناوگان ریلی تا پایان سال  برای قطعات بعدی آزادراه تهران-شمال برنامه داریم 

خرید ۶۳۰ واگن برای مترو پایتخت جدی تر شده است 

 وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری که در حاشیه چهارمین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته برگزار شد، عنوان کرد: سامانه سنجش رضایت 
مسافران در فرودگاه های کشور عملیاتی شده است که بر اساس آن  سطح رضایت مردم از سرویس و خدمات ارایه شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی در ادامه گفت: امروز این سیستم به صورت عملیاتی  در فرودگاه های کشور راه اندازی شده است.

محمد اسالمی به سامانه پرداخت آنالین عوارض آزادراه ها بر اساس پیمایش خبر داد و افزود: به دلیل رعایت عدالت در پرداخت عوارض از این پس این 
عوارض بر اساس پیمایشف دریافت خواهد شد از همین رو به میزانی که خودرو در آزادراه ها حرکت می کند عوارض از آن اخذ می شود. او اظهار داشت: 

از این پس هر خودرویی که بیش از ۴۰ مرتبه در ماه از آزادراه  عبور کند؛ مشمول تخفیف می شود.

وزیر راه و شهرسازی از مردم به جهت تاخیر در زمان افتتاح آزادراه  تهران-شمال عذرخواهی کرد و افزود: بیش از سه هزار نفر در دو شیفت طوالنی با 
انجام کار طاقت فرسا در حال تالش برای افتتاح این پروژه هستند که انشاهلل تا دهه فجر این پروژه افتتاح خواهد شد.

معاون وزیر حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: وزارت 
راه و شهرسازی برای ساخت قطعات 2 و ۳ آزادراه تهران-شمال 
برنامه دارد اما نحوه تامین منابع آن فعال مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، شهرام آدم نژاد در نشست 
خبری که در حاشیه چهارمین نمایشگاه حمل و نقل، 
لجستیک و خدمات وابسته برگزار شد به مصرف روزانه 
5۰ میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل درون 
شهری، برون شهری و ریلی اشاره کرد و گفت:  در شرایط 
منطقی باید ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف شود.

مدیرعامل راه آهن گفت: تا پایان سال ۳۷ دستگاه واگن 
مسافری و ۳۰ دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی اضافه می شود.

به گزارش تین نیوز، سعید رسولی این مطلب را شهریور ماه 
امسال)12 شهریور( در مراسم افتتاحیه و راه اندازی 21۳ 
دستگاه ناوگان ریلی بیان کرد و افزود: امروز تعدادی از انواع 
لکوموتیو واگن باری و مسافری تولید داخل بهره برداری شد 
که با اضافه شدن این تعداد به ناوگان، شبکه ریلی نسبت 
به مدت زمان مشابه سال قبل 5۸ درصد رشد داشته است.

یوسف حجت ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانخیراله خادمی ، معاون وزیر راه و شهرسازی  محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران
بیش از ۳ هزار کیلومتر طرح ریلی و بیش از 12۰۰ کیلومتر طرح آزادراهی در دست اجرا در کشور وجود 
دارد.  شرکت ساخت وتوسعه نیز در این دوره از نمایشگاه با هدف توسعه حمل و نقل هوشمند، پایدار 
و بهره ور درکنار بخش خصوصی و سایر فعاالن در حوزه حمل و نقل کشور حضور خواهد داشت.

اخذ الکترونیکی عوارض یکی از اقدامات شایسته در این حوزه 
محسوب می شود که هم اکنون در چهار آزادراه پر تردد کشور در 
حال اجرا است و فرآیند چگونگی محاسبه و اخذ آن در غرفه شرکت 
ساخت و توسعه در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد تا پایان سال دولت حداقل 2 هزار کیلومتر آزادراه به 
سایر آزادراه های کشور اضافه خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، وزیر راه و شهرسازی در آیین گشایش چهارمین نمایشگاه 
بین المللی حمل ونقل لجستیک و صنایع وابسته در سخنرانی خود با تبریک هفته حمل 
و نقل عنوان کرد: نمایبشگاه فرصتی برای ایجاد تبادالت تجربیات و ارزیابی عملکرد و 
تصویرسازی برای آینده مطلوب تر است. و در ادامه افزود:خوشبختانه در سالی که گذشت 
به دستاوردهای بزرگی رسیدیم، چرا که توانستیم موانع را بشناسیم و آن را برطرف کنیم

روز گذشته و با استعفای »محسن پورسید آقایی« معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 
»یوسف حجت« از سوی شهردار تهران به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب شد.

به گزارش تین نیوز،  نکته مهم در استعفای این مقام دولتی ، اشاره ای بود که  او در متن 
استعفای خود به سازمان های ناکارآمد و مدیران بی انگیزه ای کرده بود که به گفته وی 
کار کردن و نوآوری را برای افراد چالش برانگیز می کند. موضوعی که موجب طرح این 
پرسش در مورد استعفایش شد که آیا پورسید آقایی قربانی نوآوری هایش شده است؟ 

در حالی که یک مقام دولتی از پیمایشی شدن عوارض آزادراهی خبر داده است، 
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها معتقد است: »پیمایشی کردن 
عوارض عبور آزادراه ها با این نرخ ها مخالف هزینه درآمد آزادراه ها است«.
به گزارش تین نیوز، خداداد مقبلی معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل  
و نقل جاده ای 2 روز پیش گفت: طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراهی باید 
در راستای عدالت اجتماعی اجرایی شود؛ بنابراین در سال جاری چهار آزادراه  
دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در آن ها اجرایی شده، پیمایشی خواهد شد.

معاون وزیر راه درپی انتشار برخی شایعات درباره ربوده شدن دریانوردان و ملوانان سانچی قبل 
از آتش سوزی و انفجار آن گفت: براساس بررسی های صورت گرفته ایران و پنج کشور دیگر در 
زمان بروز این سانحه، تمام ملوانان و دریانوردان سانچی در این حادثه جان خود را از دست دادند.

به گزارش  تین نیوز به نقل از ایسنا، در برخی رسانه ها شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که 
برخی از ملوانان و دریانوردان سانچی با خانواده هایشان تماس گرفته اند و ممکن است چنین 
سناریویی وجود داشته باشد که آنها قبل از آتش سوزی و انفجار این نفتکش ربوده شده باشند.

شماره سیصد و  شصت و پنجم- نسخه آزمایشی -۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 آخرین خبر درباره آزادراه تهران-شمال از زبان وزیر راه وشهرسازی 

 پیش نیاز پیمایشی شدن عوارض آزادراهی چیست؟ 

 »پورسید آقایی« مدیری »پرتنش« یا »نوآور«؟ 

تکذیب سناریوی ربوده شدن دریانوردان سانچی 

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بیش از یک هزار میلیارد تومان در سال هزینه ناشی از نبود لجستیک صحیح در کشور پرداخت می شود. 

قابلیت تهران برای پوشش ۳ درصدی حمل و نقل با دوچرخه اجرای ۳ هزار کیلومتر طرح ریلی و بیش از ۱2۰۰ کیلومتر طرح آزادراهی 

هفتهانهم

سه درصد از حمل و نقل در شهر تهران می تواند با دوچرخه انجام شود.دوچرخه بی دود از 
دوچرخه های نسل چهارم است که افراد می توانند دوچرخه را از هر نقطه شهر بردارند و آن را در 
هر نقطه ای که مقصدشان است رها کنند.بی دود یک شرکت خصوصی است که فعالیت خود 
را از حدود یک سال قبل آغاز کرد اما هم اکنون فعالیت این شرکت 
به دلیل مشکالت اقتصادی و البته بازسازی متوقف شده است چراکه 
سودآوری این شرکت نمی تواند فقط از محل این کار تامین شود لذا ما 
در تالشیم تا آن را با کمک مادی و معنوی سرپا نگهداریم. سه درصد از 
حمل و نقل در شهر تهران می تواند با دوچرخه انجام شود. البته تهران با 
محدودیت هایی برای دوچرخه سواری مواجه است ا

راهروشناست

هفتهانهم
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