
   

اکنون حدود 150 ایستگاه راه آهن به سیستم مذکور مجهز شده و تعدادی از ایستگاهای مترو در 
شهرهای مختلف کشور نیز از سیستم های تولیدی این شرکت استفاده کرده است ولی متاسفانه در 
سال های اخیر با وجود این ظرفیت ارزشمند شاهد توسعه شبکه ریلی بدون سیستم عالئم هستیم 
)خطوط قزوین- رشت، تهران- همدان، اراک- کرمانشاه، اصفهان- مشهد 
و کرمان- زاهدان( در حالی که خط بافق مشهد در سال 1384 با عالئم 
تولیدی ساخت داخل این شرکت و زودتر از موعد مقرر تحویل راه آهن 
گردید. اما سیستم کنترل اتوماتیک قطار، ATC، بر خالف سیستم 

اینترالکینگ در خط تهران- مشهد نصب گردید.

آغاز پروژه نوسازی خطوط ریلی مناطق غرب عراق 

الزام کارت ملی برای مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی 

مسافران اتوبوس های بین شهری ۴۳ درصد کم شد  فاصله گذاری در قطار با تست کرونا حذف نمی شود 

مروری بر سانحه قطارهای مسافری هفتخوان 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار بود که ایرالین ها در نرخ نامه جدید خود کف قیمتی نداشته باشند تا هر شرکتی بتواند بر اساس نوع 
خدمات قیمت را پایین بیاورد، اما به نظر می رسد که ایرالین ها در یک تفاهم نانوشته، کف قیمتی فرضی را تعیین کرده اند و هیچ شرکتی حق 

عدول از این کف قیمتی را ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی هواپیمایی درباره کاهش نرخ غیرقانونی 
بلیط هواپیما، گفت: شورای عالی در نشست اخیر خود ایرالین ها را مکلف به افزایش 10 درصدی قیمت بلیط هواپیما عالوه بر نرخ نامه خرداد ماه 

کرد، با این مصوبه، شرکت های هواپیمایی باید نرخ نامه غیرقانونی خود را اصالح می کردند.

 نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه شاهدیم که با گذشت حدود دو هفته از مصوبه شورای 
عالی هواپیمایی، ایرالین ها نه تنها این دستور العمل را رعایت نکرده اند، بلکه قیمت برخی از پروازهای هوایی هنوز 4 برابر قیمت قبلی آن است.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای از کاهش 43 درصد مسافران حمل و نقل 

عمومی بین شهری خبر داد.
به گزارش تین نیوز، داریوش باقرجوان در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، درباره اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم صدور 
بلیت برای مسافران کرونایی اظهار داشت: سازمان راهداری 
موظف به اجرای این پروتکل ها و دستورالعمل ممانعت از 

صدور بلیت برای مسافران کرونایی است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسافران 4 
ساعت قبل از ساعت حرکت قطار پیامک اجازه سفر را 
براساس استعالم تست کرونا دریافت می کنند، گفت: 
با انجام استعالم گیری تست کرونای افراد همچنان 
محدودیت در پذیرش مسافران در قطار به اجرا می رسد.
سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن درباره استعالم 
گیری تست کرونای مسافران پیش از صدور بلیت قطار و 
پذیرش مسافران در ایستگاه های راه آهن اظهار داشت: 
با انجام استعالم گیری تست کرونای افراد همچنان 

احمد الهیاری-رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران فرهاد منتصر کوهساری- معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی  عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
خط ریلی خواف - هرات عالوه بر آنکه از لحاظ حمل  و نقل داخلی بار و مسافر اهمیت دارد، از منظر اتصال 
کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسالمی ایران به آب های آزاد و حتی کشورهای اروپایی، 
اهمیت بسیار باالیی دارد. براساس تاکید رئیس جمهوری در مراسم افتتاح فاز نخست بندر چابهار، باید 
اقتصاد کشورها به  یکدیگر شده تا وحدت بین کشورهای همسایه ایجاد شود.

خط ریلی خواف - هرات عالوه بر آنکه از لحاظ حمل  و نقل داخلی بار و مسافر 
اهمیت دارد، از منظر اتصال کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری 
اسالمی ایران به آب های آزاد و حتی کشورهای اروپایی، اهمیت بسیار باالیی دارد.  

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت در 
ادارات و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی، جهت کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.

دکتر علیرضا رییسی درباره مصوبات امروز ستاد کرونا گفت: یکی از مصوبات امروز ستاد 
ملی مقابله کرونا که یکی از مصوبات خوب است ،این است که فکر می کنم برای اینکه 
بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در حمل و نقل عمومی و ادارات جلوگیری کنیم، همراه 
داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت است. بنابراین هموطنان اگر قرار است به اداره ای 

برای گرفتن خدمت مراجعه کنند، باید کارت ملی به همراه داشته باشند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در حال تهیه نرم افزاری 
برای شناسایی افراد بدون ماسک هستیم تا هر فرد بدون ماسکی که وارد مترو می شود 
شناسایی و به ماموران آالرم داده شود تا جلوی تردد وی را بگیرند.یک هفته از اجرای 
محدودیت های کرونایی در تهران می گذرد. میزان مسافران مترو کم شده است اما 
همچنان در ایستگاه های تقاطعی تراکم جمعیت وجود دارد.به گفته برخی از اعضای 
شورای شهر تهران وضعیت در متروی تهران خوب نیست و باید دولت به وظایف قانونی 

خود در این زمینه عمل کند.

 با توجه به مساعدت سازمان راهداری  و حمل و نقل جاده ای نسبت به درخواست 
کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور و کانون انجمن 
های صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کاال و همچنین مسافر کشور مبنی بر 
تمدید کارت هوشمند رانندگان بدون مراجعه به مراکز تشخیص عدم اعتیاد، طب 
کار و مراکز صدور و تمدید کارت هوشمند، تا اطالع ثانوی کارت هوشمند رانندگان 
ناوگان عمومی بخش بار و مسافر از تاریخ پایان اعتبار به مدت 2 ماه تمدید می شود 

و نیازی به مراجعه حضوری رانندگان در این خصوص نیست. 

یک فعال صنفی از عدم محدودیت تردد ناوگان عمومی حمل و نقل مسافری در زمان 
اجرای طرح جامع محدودیت های ضد کرونایی خبر داد.به گزارش تین نیوز، حمید حسین 
زاده در پاسخ به پرسش ما در این مورد گفت: با توجه به دستورالعمل کلی که از سوی 
کمیته بحران و مقابله با کرونا صادر شده فعالیت ناوگان عمومی مسافری در ایام قرنطینه 
بالمانع است.وی افزود: البته برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا توسط ناوگان حمل 
و نقل، از سوی وزارت راه و شهرسازی اقدام مهمی صورت گرفت و آن اتصال  و ارتباط 

سیستم های حمل و نقل به وزارت بهداشت جهت استعالم سالمت  مسافران است.

شماره پانصد و شصت و نهم- نسخه آزمایشی -۸ آذر ماه ۱۳۹۹
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افزایش ۴ برابری نرخ بلیط پروازهای هوایی 
 تمدید اعتبار کارت هوشمند رانندگان غیر حضوری شد+ فیلم 

شناسایی افراد بدون ماسک در مترو تهران با نرم افزار 

 حمل و نقل عمومی بین شهری محدودیت سفر ندارد 

پس از توافق صورت گرفته بین راه آهن عراق و سوریه در ۲۹ آبان سال جاری برای رونق دادن به حمل ونقل ریلی بین دو کشور، خبرها از آغاز بازسازی  خطوط ریلی آسیب دیده بین دو کشور حکایت دارد. 

اتصال ریلی چابهار - سرخس رخدادی مهم در توسعه چندجانبه کشور خط ریلی خواف - هرات حلقه اتصال چین به اروپا از طریق ایران 

راه روشن است

هفته انهم

چنانچه مردم منطقه از همان ابتدا طعم شیرین توسعه را بچشند، قطعًا از تحوالت استقبال 
خواهند کرد و با مشارکت آنان، انتفاع ملّی زودتر به ثمر خواهد نشست.شورای توسعه سواحل 
مکران با هدف راهبری، نظارت و تسهیلگری برای اقدامات اجرایی توسعه در سواحل و پس کرانه 
مکران، فعالیت می کند. از توسعه معناهای مختلفی را می توان استنباط 
کرد. ابعاد و تعریف عملیاتی توسعه در هر حوزه جغرافیایی متناسب با 
شرایط آن تعیین می شود. با توجه به شرایط مکران در حال حاضر در 
کوتاه مدت و میان مدت احداث زیرساخت های اساسی، اشتغال جامعه 

محلی و سرمایه گذاری های اقتصادی در اولویت برنامه ها قرار دارد.

هفته انهم
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