
   

به بهانه هفته حمل و نقل راهداری و روز راننده خواستم نقدی بر عملکرد مسئوالن، فعاالن 
صنفی )شرکت های حمل و نقلی، کامیونداران و رانندگان( در این حوزه داشته باشم، هر ساله 
در چنین ایامی مسئوالن به بهانه تجلیل از رانندگان از خودشان تجلیل می کنند،  نتیجه این 
رفتار حمل و نقلی است که تقریبًا زمینگیر شده و چیزی از آن باقی 
نمانده است خصوصًا در بخش بین المللی،  این رفتار مصداق ضرب 
المثلی است که می گوید، به اسب مسابقه هر شب باید جو داد، با 
دادن جو فقط در شب مسابقه هیچ اسبی در مسابقه برنده نخواهد شد، 
اینجانب از همه کسانی که خالصانه برای این کشور زحمت می کشند 

وزارت راه از تعلیق دوهفته ای پروازها بین ایران و انگلیس خبر داد 

 آزادراه تبریز- سهند فردا با حضور وزیر راه افتتاح می شود 

پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان وام کرونایی به فرودگاه امام  مهلت تکمیل آورده نقدی مسکن ملی تا ۵ دی تمدید شد 

 حمل و نقل یا حد و حصر؟ 

جمعی از متخصصان حوزه حمل  و  نقل و برنامه ریزی شهری و اساتید دانشگاه های مختلف کشور در نامه ای سرگشاده به معاون توسعه امور شهری 
و روستایی وزارت کشور و رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به تصویب غیرکارشناسی کالن  پروژه های پرهزینه حمل 

و نقل شهری هشدار دادند.

همانگونه که مستحضر هستید بررسی درخواست ایجاد خطوط تراموا در برخی شهرهای ایران مانند اصفهان، رشت و همدان در دستور کار شورای 
عالی هماهنگی ترافیک کشور قرار گرفته است. این موضوع برای برخی کریدورهای مشخص شهر اصفهان، خارج از فرآیند معمول مطالعات 
جامع حمل و نقل شهری )۳۱۴( و مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی یکپارچه شهری )۷۷۷(، در مرحله  تصویب می باشد.در شرایط فعلی، از 
یک طرف، مشکالت ناشی از تامین ارز و تحریم ، سبب نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه های حمل و نقل همگانی شهری و واردات تجهیزات شده 

است؛ و از طرف دیگر، شاهد کاهش مسافران حمل و نقل همگانی و درآمد گردانندگان سیستم حمل و نقل شهری هستیم.

در چنین شرایطی، انجام مطالعات یکپارچه کارشناسی، مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و انتخاب بهینه پروژه های زیرساختی، ضرورتی مضاعف است

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( از دریافت 
٢٠٠ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی از دولت خبر داد و گفت: 
این وام صرف تکمیل پروژه های زیرساختی فرودگاه خواهد شد.

 محمد مهدی کربالیی امروز دوشنبه در نشست خبری که 
در فرودگاه امام خمینی برگزار شد، گفت: درآمدهای شهر 
فرودگاهی امام خمینی در پی سانحه هوایی سقوط هواپیمای 
اوکراینی و شیوع ویروس کرونا تا ٨٥ درصد کاهش یافت به 
همین دلیل وام کرونایی به فرودگاه امام هم تعلق گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان 
مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا ساعت 

٢۴ جمعه ٥ دی تمدید شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
محمود محمودزاده در ارتباط تصویری با بخش خبری ٢۱ 
شبکه یک سیما افزود: آخرین مهلت نام نویسی مسکن 
ملی تا ۳٠ شهریور بود که تا ساعت ٢۴ یک شنبه برای 

تکمیل مدارک و آورده نقدی مهلت داده شد.

محسن هاشمی-رئیس شورای شهر تهرانمحمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس  عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران  
در الیحه بودجه سال ۱۴٠٠، حدود ۱٠۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی 
در نظر گرفته شده، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد در سال آینده، کسری 
بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و با این رویکرد عمال پروژه های عمرانی 

متوقف خواهند شد.
متأسفانه در شرایط کنونی ساختار قانون و نظام بودجه ریزی کشور 
به گونه ای است که فرآیند تخصیص اعتبارات در اختیار سازمان 
برنامه و بودجه قرار دارد و نمایندگان بر اساس قدرت چانه زنی اقدام 

به تأمین اعتبار پروژه های عمرانی می کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح آزادراه تبریز- سهند فردا )سه شنبه، 
دوم دی ماه( در مراسمی با حضور وزیر راه شهرسازی خبر داد.به گزارش تین نیوز به 
نقل از شرکت عمران شهرهای جدید، »حبیب اله طاهرخانی« با اعالم این خبر، افزود: 
این بزرگراه به طول ٢٠ کیلومتر با برخورداری از هشت دهنه پل بسیار بزرگ افتتاح و 
زیر بار ترافیک خواهد رفت.وی ادامه داد: بزرگراه تبریز- سهند با کاهش فاصله مکانی 
و زمانی بین دو شهر مذکور تا ۱٠ دقیقه، موجب صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش 

آالینده های زیست محیطی و ارتقای کیفیت ایمنی خواهد شد.

  شرایط کسب وکار برای اولین بار از آوریل ٢٠۱۹ در آفریقای جنوبی در میان 
محدودیت های ضعیف ویروس کرونا بهبود یافت. شرایط عملیاتی در عربستان سعودی 
نیز مطلوب تر بود، اگرچه شرکت ها در مورد بهبود اقتصادی محتاط باقی ماندند. در 
امارات متحده عربی، بهبود اقتصادی ضعیف، PMI را به قلمرو ادغام سوق داد.   ارزش 
تجاری با شاخص دالر آمریکا ٠.۷ % در ماه کاهش یافت. از ارزهای مهم منطقه ای، 
ZAR در برابر دالر آمریکا ٢.۶ % به دست آورد. حرکات دیگر FX خاموش شده 
بود.قیمت نفت خام برنت در اکتبر بیشتر کاهش یافت زیرا محدودیت های تجدید 

کارشناس حمل و نقل بین المللی گفت: تسهیل راه قدرت های متخاصم ایران و 
ترکیه جهت دور زدن و حذف ایران از مبادالت ترانزیت کاال و انرژی جهانی از تبعات 
بلندمدت توافق صلح قره باغ است که از سوی ترکیه دنبال می شد.به گزارش تین 
نیوز، علی ضیائی در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگز اری فارس اظهار داشت: 
 بیستم آبان ماه سال جاری پس از حدود یک ماه و نیم درگیری نظامی بین ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ، سرانجام توافقنامه ای با وساطت 
روسیه بین طرف های درگیر به امضا رسید تا پایان بخش این درگیری ها باشد.

شرکت متروی تهران اعالم کرد که از این پس استعالم حریم مترو تنها از طریق 
الکترونیکی امکان پذیر می شود. شرکت متروی تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
به موجب همکاری صورت گرفته بین مدیریت امور فنی و مهندسی شرکت راه آهن 
شهری تهران و حومه )مترو( و شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران 
و جهت تسریع امور اداری و کاهش سفرهای درون شهری، از تاریخ ۶ دی ماه سال 
جاری، استعالم حریم مترو تنها از طریق مبادی الکترونیکی میسر شده و از این پس 

دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران نخواهد بود.

شماره پانصد و هشتاد و چهارم- نسخه آزمایشی -اول دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

هشدار نسبت به تصویب پروژه های کالن غیرکارشناسی و پرهزینه حمل ونقلی 
تالش ترکیه برای حذف ایران از ترانزیت منطقه 

 آخرین داده های بازار صنعت هوایی در آفریقا و خاورمیانه 

الکترونیکی شدن استعالم حریم مترو از ۶ دی 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروازها بین ایران و انگلیس به مدت دو هفته تعلیق می شود. 

اولویت های تهران۱۴۰۰ هشدار جبران کسری بودجه دولت از محل اعتبار پروژه های عمرانی 

راه روشن است

هفته انهم

بهتر است سه معضل آلودگی هوا، مخاطرات طبیعی و آسیب  های اجتماعی در اولویت های 
طرح تهران ۱۴٠٠ باشد.سال ۹۷ که آقای افشانی شهردار بود شورای شهر مصوبه رویداد 
تهران ۱۴٠٠ را مطرح کرد و تصویب شد که شهرداری برنامه های خود را به صورت الیحه ای 
به شورا بدهد.اما به دلیل تغییرات متعدد مدیریتی شهرداری با تأخیر 
بسیار زیاد در سال ۹٨ این الیحه یک صفحه ای به شورا آمد که به تأیید 
شورا نرسید و نهایتًا بحث برند ۱۴٠٠ مطرح شد.ما هنوز منتظر تقدیم 
این الیحه به شورا هستیم در حالی که نزدیک به سال ۱۴٠٠ هستیم 

و خوب است به شورا احترام گذاشته شود.

هفته انهم
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