
   

آمارهای ما نشان می دهد که حجم تردد خودروهای شخصی نسبت به ایام پیش از کرونا ۳۷ 
درصد رشد و استفاده از وسایل حمل و نق عمومی ۳۳ درصد کاهش داشته است.  در مورد وضعیت 
فعلی ترافیک تهران نیز باید بگویم  با لغو محدودیتهای مربوط به کرونا شاهد افزایش۷۰ درصدی 
سفرها نسبت به ایام اعمال قرنطینه های کرونا بودیم. در واقع ترافیک 
حال حاضر تهران نسبت به خلوت ترین زمان معابر در ایام کرونا ۷۰ 
درصد رشد داشته است.واقعیت این است که تهران در جاهایی همین 
حاال هم به پارکینگ تبدیل شده است، شبکه معابر ما در شمال تهران 

عمال در یکسری از ساعات تبدیل به پارکینگ شده

 معافیت حمل و نقل بار و مسافر از مالیات بر ارزش افزوده 

حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها 

افتتاح فاز نخست هوشمندسازی در فرودگاه های کشور  حضور راهداری در تدوین »استاندارد بین المللی روسازی بتنی بلوکی« 

۳ پیشنهاد ترافیکی پلیس به ستاد کرونا 

رستم قاسمی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و ترکمنستان با اشاره به این که بیش از هزار کیلومتر مرز امن و مطمئن با ترکمنستان داریم افزود: رابطه ایران با ترکمنستان تاریخی و بسیار 
خوب است و روابط تجاری ما تا قبل از کرونا نیز بسیار خوب و تراز تجاری چند میلیارد دالری داشتیم که به خاطر کرونا دچار محدودیت هایی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، وی گفت: در نشست امروز پیش از شروع شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور 
در سه حوزه به توافق رسیدیم که حوزه انرژی ، گاز و برق یکی از آن هاست مذاکراتی انجام شد که منجر به توافقات نهایی خواهد شد.

قاسمی افزود: می توانیم در حوزه انرژی با ترکمنستان روابط بسیار گسترده ای ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش ترانزیت ریلی که االن محدود شده قرار است دو برابر افزایش یابد و حمل و نقل زمینی را توسعه خواهیم داد.

در ابتدای این جلسه، نخست عضو هیات مدیره شرکت 
فرودگا ه ها و راهبر برنامه ریزی و نظارت و امور اقتصادی با 
بیان گزارشی از روند هوشمندسازی، گفت: اوایل همه گیری 
کرونا، هوشمندسازی مطرح شد و مدیرعامل و هیات 
مدیره شرکت این پروژه را در اولویت کاری قرار دادند.

 رستمی با اشاره به صدور دستور تشکیل کارگروه هوشمندسازی 
در راستای توسعه دولت الکترونیک از حدود یک سال پیش 
گفت: برای اولین بار در کشور هوشمندسازی مطرح و بر همین 
اساس، کاری جامع و معتبر با الگوهای جهانی شکل گرفت.

رضا اکبری معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار کرد: روسازی بتنی بلوکی نوعی از روسازی است که 
در آن، قطعات پیش ساخته بتنی در کنار هم قرار می گیرند 
و برای معابر شهری، پارکینگ ها و جاده های برون شهری 
)با امکان تردد وسایط نقلیه سبک و سنگین با سرعت های 
تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت( در کشورهای مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد.و نقل جاده ای، اکبری خاطر نشان کرد: این 
نوع روسازی برای مقاطعی از جاده ها مجاور مدارس حاشیه 
راه ها، در جاده های عبوری از داخل مناطق مسکونی، 

داریوش امانی- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایسید مجتبی شفیعی- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سردار محمدحسین حمیدی-رییس پلیس راهور تهران بزرگ
براساس گزارشات، منابع مالی موجود در شرایط فعلی هیچ تناسبی با مشکالت و نیازهای 
حوزه حمل و نقل ندارد. همین بدهی باعث شده بخش زیادی از خدمات شبکه بانکی به 
شرکت مترو دچار اختالل جدی شود.تکمیل خطوط فعلی شبکه مترو ۳۵ هزار میلیارد تومان 
منابع، توسعه خطوط انشعابی به ۳۶ هزار میلیاد تومان دیگر، ساخت 
خطوط ۸ تا ۱۱ مترو طبق طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران به 
۲۰۱ هزار میلیارد تومان و برای خطوط اکسپرس به ۷۰ هزار میلیارد 
تومان منابع مالی نیاز است. درمجموع به ۳۷۸ هزار میلیارد تومان 

برای اجرای این اقدامات تنها برای شبکه مترو تهران نیاز است.

اختالل ایجاد شده در سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها که از ساعاتی قبل موجب بروز 
مشکل در روند سوخت گیری خودرو ها شده ناشی از حمله سایبری بوده است. 

کارشناسان فنی در حال رفع مشکل ایجاد شده هستند و به زودی روند سوخت گیری در 
پمپ بنزین ها به حالت عادی برخواهد گشت.

به گزارش تین نیوز به نقل از نور نیوز؛ جزییات این حمله سایبری و منشاء آن در دست 
بررسی است و اطالعات تکمیلی پس از جمع بندی نهایی منتشر خواهد شد.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما از ۱۱ آبان ماه امسال در راستای گسترش تعامالت 
و پروازهای منطقه ای، پرواز بندرعباس به دبی را برقرار کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی هما، این مسیر پروازی از ۱۱ آبان ماه 
امسال در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برقرار می شود.

این پرواز روزهای شنبه در ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه فرودگاه بندرعباس را ترک می کند.

فبرگشت این پرواز در ساعت ۲۱ از فرودگاه دبی به مقصد بندرعباس پرواز می کند.

مهدی چمران در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه در جلسه امروز مدیر برق منطقه ای تهران در جلسه حضور داشت و درباره 
مسائل و مشکالت شهر تهران و ظرفیت های موجود توضیح داد، گفت: معاون حمل 

و نقل ترافیک شهرداری برنامه در دست اقدام خود را ارائه داد.
رئیس شورای شهر افزود: یک فوریت سیاست های کلی حاکم بر بودجه ۱۴۰۱ را 
که شورا باید تدوین و به شهرداری ابالغ کند به تصویب رسید و در جلسات بعدی 

متن مورد بحث قرار می گیرد.

شورای اقتصاد با افزایش عوارض حمل جاده ای کاال از ۴ به ۹ درصد بر اساس تن-
کیلومتر موافقت کرد. شورای اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر ماه امسال به بررسی درخواست 
وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال مبنی بر افزایش یک درصدی 
نرخ عوارض جابه جایی کاال از ۴ به ۵ درصد پرداخت که در نهایت با افزایش ۵ درصدی 

آن از ۴ به ۹ درصد بر اساس تن-کیلومتر موافقت کرد.
این مصوبه از ۱۲ بهمن امسال اجرایی می شود.سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس 
جمهور، و رئیس شورای اقتصاد این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرده است.

شماره هفتصد و شصت و دوم- نسخه آزمایشی -۴ آبان ماه ۱۴۰۰

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

 توافق ایران و ترکمنستان در سه حوزه انرژی، ترانزیت و تجارت 
تهران نیاز به ۲ هزار دستگاه اتوبوس و ۶۰۰ واگن مترو دارد 

آغاز پروازهای هفتگی از بندرعباس به دبی از هفته آینده 

عوارض حمل جاده ای کاال ۵ درصد افزایش یافت 

خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. 

هیچ اتوبوسی در جاده ها متوقف نشده است  تشریح برنامه های شهرداری برای حمل و نقل عمومی تهران 

راه روشن است

هفته ان هم

 پس از توقف فعالیت جایگاههای سوخت، هیچ اتوبوس یا کامیونی در جاده ها متوقف نشده و 
جابجایی مسافران ادامه دارد.هیچ اتوبوسی در جاده ها متوقف نشده و مسافران جابجا می شوند.

تاکنون گزارشی مبنی بر توقف فعالیت کامیون های سوختی و حامل کاالهای فاسد شدنی 
به سازمان راهداری واصل نشده است.قرار است کامیون ها و اتوبوس ها 

گازوئیل با نرخ ۶۰۰ تومان سوخت گیری کنند.
پس از رفع مشکل سامانه کارت سوخت، مابه التفاوت نرخ سوخت 
یارانه ای با آزاد که ۳۰۰ تومان است به کارت سوخت رانندگان کامیون ها 

و اتوبوس ها واریز می شود.

هفته انهم
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