
   

ایران خودرو قیمت جدید همه محصوالتش را اعالم کرد + جدول 

تمام وعده های سایپادیزل برای نوسازی ناوگان جاده ای 

ورود الستیک  دست دوم به کشور؟  هواپیمای 727 از ناوگان آسمان خداحافظی می کند 

 بازیگری بخش خصوصی مهم تر از کاهش یا افزایش بودجه است 

بودجه سال ۱۳۹۸ به تازگی به مجلس ارائه شده و نمایندگان در حال بررسی جزئیات آن هستند. اساسًا نظام بودجه ریزی و چگونگی تخصیص منابع، در 
نگاه کالن به »حکمرانی خوب« می انجامد. در ایران نیز سابقه بیش از نیم قرن بودجه ریزی وجود دارد. هرساله در انتهای سال، سازمان ها و وزارتخانه ها 

و نهادهای مختلف، چشم به راه اعداد و ارقام بودجه می مانند تا بلکه از »کیک« درآمدهای دولت، سهم بیش تری ببرند.

این مطلب نگاهی کلی به الیحه بودجه سال آینده داشته و تالش می کند تصویر روشنی ازآنچه در بودجه ریزی بخش حمل ونقل وجود دارد؛ ترسیم 
کرده و در اختیار شما بگذارد. هرچند باید گفت ارقام کنونی درج شده در الیحه بودجه نهایی نیست و پس از بررسی و تصویب نمایندگان می توان به 

تصویر روشن تری رسید.

تصور کنید در یک ساختمان بزرگ و چندطبقه زندگی می کنید و ماهانه هزینه ای را برای »شارژ« خدمات ساختمان پرداخت می کنید؛ اما حتمًا در قبال 
پرداخت این رقم، انتظار دریافت خدماتی را هم دارید. این ساختمان، می تواند کشور شما باشد و هزینه ای که ماهانه پرداخت می کنید؛ درآمدهایی است 

که در بودجه سالیانه درج می شود. درعین حال، مصارف این ساختمان مشخص می کند که چه رویکردی برای رفاه ساکنان در نظر گرفته شده است.

 این روزها واردات الستیک مستعمل از کشور چین به یک 
معضل برای کشور ما بدل شده و نگرانی هایی را نیز ایجاد 
کرده است. الستیک های بازیافتی عمر مفید کوتاه تری 
نسبت به الستیک های استاندارد داشته و احتمال ترکیدگی 
در آن ها چندین برابر الستیک هایی است که به تازگی تولید 
شده است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در این باره اظهار کرد: به دالیلی 

که شاید منشاء آن اقتصادی باشد ...

هواپیما بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی آسمان در روز 
۱۳ ژانویه مصادف با 2۳ دی ماه آخرین پرواز خود را انجام 
خواهد داد و پس از آن از ناوگان این شرکت خارج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، هواپیمای بوئینگ 727 
شرکت هواپیمایی آسمان پس از 25 سال پرواز برای این 
شرکت هواپیمایی قرار است از ناوگان این شرکت کنار 

گذاشته شود.

محمدرضا رضایی کوچی ، رئیس کمیسیون عمران مجلسحمیدرضا سیدی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها   مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس 
هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله زیادی داریم و باید برای دریافت سند مالکیت 
۳0 هزار هکتار زمین دیگر اقدام شود.سازمان اسناد و امالک کشور همکاری خوبی با شرکت برای 
دریافت سند مالکیت زمین های فرودگاهی دارد. گروه ارزیابی عملکرد و 
حقوق شهروندان معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی بااینکه کمتر 
از یک سال از تشکیل آن می گذرد توانسته در ارتقای رتبه حقوق شهروندی 
شرکت فرودگاه ها  در میان دستگاه های مجموعه وزارت راه و شهرسازی از 

آخرین رتبه در سال ۹5 به رتبه نخست در سال گذشته مؤثر باشد.

بعید می دانم که فازهای دو و سه این پروژه به زودی به پایان برسد.
در الیحه بودجه سال ۹۸، زمان پایان پروژه سال ۱400 ذکر شده، اما این مسئله مقداری خوشبینانه 
است، زیرا بعید می دانم که فازهای دو و سه این پروژه به زودی به پایان برسد.

با توجه به روند کنونی تخصیص اعتبارات در سال ۹۸، در نیمه اول سال 
آینده)خردادماه(، قطعه اول آزادراه تهران-شمال به بهره برداری خواهد رسید. بر 
اساس گزارش ها، حدود 50 درصد از هزینه های مرتبط با اجرای قطعه اول آزادراه 
تهران-شمال توسط پیمانکاران بنیاد مستضعفان پرداخت شده و این روند ادامه دارد.

نوسازی ناوگان جاده ای حمل ونقل از ماه های پایانی سال ۹5 با برخی اقدامات 
و برنامه های باالدستی آغاز شد. در این بخش نگاهی تاریخی به اظهارنظرها و 
رائه  شده است. وعده هایی داریم که در دو سال گذشته برای نوسازی ناوگان ا

۱۸ بهمن ۱۳۹5: زعفر تنهاپور، مدیرعامل وقت »سایپادیزل«، با بیان اینکه حدود 
۱۳0 هزار دستگاه خودروی باری با عمر بیش از ۳5 سال در کشور تردد می کنند از 

شروع طرح »نوسازی ناوگان جاده ای براساس برنامه پنجم توسعه« خبر داد و گفت که 
»ظرف 5 سال آینده ۶5 هزار دستگاه خودروی تجاری نوسازی می شوند.«

اگرچه منابع رسمی از افزایش ۱.۳ درصدی بودجه بخش ریلی در پیوست های الیحه 
بودجه ۹۸ و افزایش 2۱.۸ درصدی درآمدهای گمرکی نسبت به پارسال و همچنین 

کاهش 4۶ درصدی بودجه در طرح بهسازی ناوگان شبکه ریلی خبر داده اند، برخی از 
کارشناسان ریلی بر اساس نرخ تورم و نوسانات ارزی، معتقدند که این بودجه نسبت 
به سنوات گذشته هیچ افزایشی نداشته است. اثر محرز این کاهش بودجه این است 

که نه تنها عقب ماندگی ها در بخش ریلی تل انبار می شود بلکه اقداماتی را هم که در 
سال های آینده باید انجام می دادیم به حداقل خواهند رسید.

رئیس پلیس پایتخت شروط خود را برای اعمال هرگونه تغییر در نحوه اجرای طرح ترافیک 
و زوج و فرد بیان کرد. سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای ششمین مرحله از طرح 
دستگیری سارقان و مجرمان حرفه ای شهر تهران  درباره وضعیت ادغام طرح ترافیک و 
زوج و فرد از سال آینده نیز گفت: در این زمینه جلسات کارشناسی مختلفی برگزار شده و 
همین امروز نیز جلسه ای داشتیم. این مسئله باید بررسی شود و ما سه شرط مهم را برای 

هرگونه تغییر در نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد بیان کرده ایم. 

عضو ناظر شورای شهر در سازمان حمل ونقل ریلی کرج در خصوص وضعیت پروژه قطار 
شهری کرج توضیحاتی ارائه داد. محمدحسین خلیلی اردکانی با بیان اینکه در سفر سال 
۹5 رئیس جمهور مبلغ ۱۸7 میلیارد تومان برای پروژه قطار شهری کرج اختصاص یافت، 
گفت : حتی یک ریال از این اعتبار به استان نیامده است، ما در این خصوص در حال 
مکاتبه با نهاد ریاست جمهوری هستیم. او افزود: در حال حاضر حدود 700 نیرو در  مترو 

مشغول به کار هستند......
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 سهم هر ایرانی از بودجه حمل و نقل در سال آینده : ۹۲ هزارتومان 
 3شرط پلیس برای تغییر طرح ترافیک و زوج و فرد 

 بودجه ۹8 چه اثری بر حمل سوخت در شبکه ریلی دارد؟ 

حتی یک ریال از بودجه مترو کرج به این پروژه نرسید 

هفتهانهم
راهروشناست

توسعه زیرساخت های حمل ونقل کشور به ویژه در بخش ریلی با احداث راه های 
آن در کریدورهای مختلف، از مهم ترین اولویت های کشور است و بالتبع طرح های 

نیمه کاره  از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
نکته اصلی اما در این زمینه این است که به جای کاهش بودجه، باید یک رویکرد 
جدید در توسعه و احداث زیرساخت های ریلی ایجاد شود و بخش خصوصی 

در جهت ایجاد ارزش افزوده به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب شود.
دولت باید ضمانت ها و مشوق هایی را با یک رویکرد جدید در نظر بگیرد تا بخش 
خصوصی در جهت ایجاد ارزش افزوده و برای ایجاد خطوط ریلی اقدام کند.

پس از ماه ها معطلی خودروسازان و مشتریان برای تعیین قیمت خودروهای پر تیراژ، باالخره به طور غیررسمی و بدون تأیید ستاد تنظیم قیمت خودروهای پرتیراژ توسط ایران خودرو اعالم شد. 

 اخذ سند مالکیت 35 درصد اراضی فرودگاهی کشور 

هفتهانهم

آزادراه تهران-شمال تا سال ۱۴۰۰ تکمیل نخواهد شد 
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