
   

با اتمام قراردادهای فعلی خرید ریل از تولیدکننده داخلی، باید برای تهیه ریل ملی به بورس کاال 
مراجعه کنیم.عملیات اجرایی این خط آهن از اواخر سال ۹۰ شروع و در دو الی سه سال گذشته به 
صورت ویژه به آن نگاه شد، این طرح در زمره پروژه های جهش تولید قرار گرفت و همین مساله 
سبب شد تا برنامه ریزی های زمانی و مالی آن تغییر کرده و با سرعت 
باال به اتمام برسد ضمن اینکه طرح مذکور پنج شنبه این هفته با دستور 
ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری می رسد. این خط آهن از 
ایستگاه رخش در راه آهن بافق به یزد منشعب شده و با عبور از مهریز و 
ابرکوه، در نهایت در ایستگاه اقلید به راه آهن شیراز-اصفهان متصل می کند.

طرح تشکیل دو وزارتخانه حمل و نقل و ساختمان با اولویت بررسی می شود 

 تقاضای افزایش قیمت بلیت قطار پذیرفته نشد 

آغاز پیش فروش ۵ محصول ایران خودرو از امروز  افزایش پروازهای هفتگی هما به مقصد پاریس 

 به زودی باید ریل را از بورس کاال بخریم 

راه آهن سراسری ایران  که از آن به عنوان جواهر مهندسی ایران یاد می شود در تاریخ سوم مرداد ماه امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسید.

 به گزارش تین نیوز، مازیار یزدانی معاون فنی و زیربنایی سابق راه آهن ویژگی ها و شاخص هایی حایز اهمیت این راه آهن را که موجب ثبت آن 
در فهرست میراث جهانی یونسکو شد، برشمرد.

او این ویژگی ها را به شرح زیر نام برد:
- آغاز دوران صنعتی شدن ایران با ساخت راه آهن سراسری

- ورود مهندسی نوین به کشور
- نقشی که راه آهن سراسری در جنگ جهانی دوم ایفا کرد. - نقشی که در توسعه اقتصادی کشور به واسطه اتصال دریای خزر به آب های آزاد 

خلیج فارس و دریای عمان و اتصال کشورهای بسته شمال کشور به آب های آزاد داشت.

پروازهای هفتگی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به 
پاریس افزایش می یابد.به گزارش تین نیوز، در راستای 
پاسخگویی به تقاضای هموطنان برای افزایش پروازهای 
پاریس، هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما از تاریخ 
۱۵ مردادماه سال جاری )۶ آگوست( روزهای جمعه هر 
هفته به فرودگاه شارل دوگل پرواز می کند.این پرواز با 
شماره ۷۳۳ در ساعت  ۹ و ۳۰ دقیقه فرودگاه حضرت امام 
خمینی)ره( را ترک و در ساعت ۱۳ و ۵ دقیقه )به وقت 
محلی( وارد فرودگاه شارل دوگل شهر پاریس می شود. 

گروه صنعتی ایران خودرو پنجمین پیش فروش یکساله 
محصوالت خود در سال جاری را از امروز )چهارشنبه( 
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم آغاز کرده و 
این بار به مدت چهار روز )تا پایان روز شنبه ۹ مرداد ماه( 

به اجرا می گذارد.
به گزارش تین نیوز، پنجمین مرحله پیش فروش حداکثر 
یکساله محصوالت ایران خودرو در سال جاری در حالی 
اجرا می شود که ثبت نام مرحله قبلی حدودا دو هفته پیش 

)۲۰ تیرماه( با عرضه پنج محصول برگزار شد.

محمد رجبی-مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون  های یخچال  دار استان تهران    عباس خطیبی-معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
پس از هر حادثه ای مسئوالن طبق معمول به دنبال یک مقصر می گردند، طبیعتا در این 
جستجوی کوتاه و زود بازده دیواری کوتاه تر از دیوار راننده پیدا نمی کنند. متاسفانه هیچ 
مسئول و ارگانی هم به خودش زحمت نمی دهد تا آسیب شناسی کرده و ریشه و عوامل 
اصلی بروز و پیدایش چنین حوادثی را بررسی و ارزیابی کند،  شاید 
هم اگر چنین کاری بکند سر نخ به ارگان خودشان یا جاهایی برسد 
که نباید برسد.حال آن که علت اصلی بروز حوادث جاده ای اتوبوس 
های بخش مسافر، مشکالت و معضالتی است که بعضا از چشم 
کارشناسان پنهان  مانده است و شاید اصال متوجه آنها نمی شوند، 

وزیر راه و شهرسازی، درباره تقاضای شرکت های ریلی بابت افزایش قیمت بلیت قطار 
به دلیل افزایش هزینه  ها و فروش فقط ۵۰ درصد ظرفیت قطارها و ادعای تصویب 4۰ تا 
۶۰ درصدی قیمت بلیت،  اظهار کرد: ما هنوز هیچ موافقتی با افزایش قیمت بلیت قطار 
نداشته ایم، شرکت های ریلی در جلسه انجمن شرکت های ریلی تقاضای خود را فقط 
مطرح کردند و شرکت راه آهن تقاضای آنها را نپذیرفته است.محمد اسالمی تأکید کرد: 
با این حال  ضرورت دارد تقاضای شرکت های ریلی بابت افزایش قیمت بلیت قطار در 
شورای عالی ترابری مطرح شود؛ در  جلسه ای هم که با انجمن شرکت های ریلی داشتیم 

محمد اسالمی درباره ادعای شرکت های هواپیمایی مبنی بر ضرورت افزایش نرخ  
بلیت  پروازهای داخلی به دلیل افزایش قیمت ارز و الزام فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت 
پروازها، اظهار داشت: زمانی که موضوع فروش ۶۰ درصد ظرفیت پروازها به دلیل شیوع 
کرونا مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری تالش کرد، 
تمهیداتی برای شرکت های هواپیمایی در نظر بگیرد، در این راستا تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار همه شرکت های هواپیمایی مسافری قرار گرفت و حمایت های الزم از آنها 

صورت گرفته است.

با فرمان رییس جمهور، ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان طرح آزادراهی و ریلی همزمان با 
عید غدیر خم افتتاح می شود.فردا، پنجشنبه هفتم مرداد و همزمان با عید غدیر خم، 
۱۰۱۰۰ میلیارد تومان طرح آزادراهی و ریلی در دولت تدبیر و امید با فرمان حسن 
روحانی، رییس جمهور افتتاح می شود. این طرح ها شامل خط آهن اقلید-یزد، ۱۸۲ 
کیلومتر خط دوم راه آهن قزوین-زنجان، ۱۰۶ کیلومتر خط دوم راه آهن بافق-زرین 
دشت و تونل البرز واقع در قطعه دوم آزادراه تهران-شمال می شود. این طرح ها 

توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور احداث شده است.

اطالعات خریداران سیمان به سازمان حمایت از امروز ۶ مرداد ۱4۰۰ ارسال و در سامانه 
جامع انبارها ثبت می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از بورس کاال، مدیر بازرسی و امور اعضای شرکت بورس 
کاالی ایران در اطالعیه ای خطاب به کارگزاران از الزام ارسال اطالعات مربوط به 
معامالت و خریداران محصول سیمان از امروز ۰۶/۰۵/۱4۰۰ به سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهار خریداران در سامانه جامع انبارها خبر داد.

شماره هفتصد و شانزدهم- نسخه آزمایشی -۶ مردادماه ۱۴۰۰

تین

تین
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چه شاخص هایی جواهر مهندسی ایران را به ثبت جهانی رساند؟ 
۱۰۱۰۰ میلیارد تومان طرح آزادراهی و ریلی افتتاح می شود 

 توضیحات وزیر راه درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما 

ثبت اطالعات خریداران سیمان در سامانه جامع انبارها 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی اولویت دار طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل »وزارت حمل و نقل« و »وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین« موافقت کردند. 

با این شرایط نمی توانیم به خدمات رسانی ادامه بدهیم دالیل اصلی حوادث جاده ای اتوبوس های برون شهری چیست؟ 

راه روشن است

هفته ان هم

با این وضعیت دیگر نمی توانیم خدمات رسانی را ادامه دهیم.هر سال در اردیبهشت ماه طی 
فرآیندی هزینه های سال قبل را محاسبه می کردیم و همیشه هم پس گرا بودیم.

این هزینه ها به شورای عالی ترابری می رفت و مصوبه افزایش قیمت را دریافت می کردیم. 
قسمتی از قیمت ها که شامل حقوق و دستمزد است چون حداقل بگیر 
هستیم پس از تصویب شورای عالی می آمدیم در سهم بلیت اعمال 
می کردیم.یک قسمت مربوط به خرید کاال و اقالم خارجی است که متأثر 
از ارز و بازار است. برخی از اقالم داخلی است و در عین حال افزایش 

سرسام آوری در این بخش داشته ایم.

هفته انهم
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