
   

خطوط اتوبوس های تندور، ایزوله هستند و دسترسی به محل تقاضای تاکسی و خودروها ندارند.
تاکسی ها می توانند در هر محلی مسافر خود را سوار یا پیاده کنند در حالی که خطوط اتوبوس تندور 
با موانعی جداسازی شده و جز در ایستگاه های تعیین شده امکان توقف وجودندارد، پس عمال شرایط 
ورود و تردد تاکسی ها و خودروهای پر مسافر از داخل خطوط بی. آر.تی فراهم 
نیست و این ورود می تواند موجب کاهش ایمنی و افزایش تصادفات شود.
در خطوط بی آر تی به خصوص خط انقالب یا تجریش به قدری 
تعداد ناوگان برای سرویس دهی باال است که وجود هرگونه وسیله 
نقلیه در خط ویژه می تواند موجب اختالل  و کاهش ایمنی شود.

 سیســتم ناکارآمد گمرک بندر رجایی؛ معضل بزرگ بارگیری در بندرعباس 

خروج از اسکله بندر رجایی؛ کاری توان فرسا برای رانندگان 

طرح توسعه خطوط راه آهن شهرری به بهره برداری رسید   دولت اراده  بسیار قوی در زمینه ساماندهی حمل ونقل عمومی دارد 

آیا تاکسی ها می توانند وارد خط ویژه شوند؟ 

در حالی که مدیرکل نام نویسی و حساب های سازمان تامین اجتماعی  ، 11 آبان ماه امسال از انجام پذیرش و بهره مندی رانندگان جدید الورود 
از یارانه دولت طی جایگزینی با افراد غیر شاعل خبر داده است، دبیر کانون سراسری انجمن  های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور می گوید 

بعید است این طرح جامعه عمل پوشیده و با موفقیت اجرایی شود.

به گزارش تین نیوز،  حمید حسین زاده  با بیان این که به نظر می رسد با این طرح سازمان تامین اجتماعی می خواهد از خود رفع مسئولیت کرده 
و توپ را به زمین خود رانندگان بیندازد، به خبرنگار ما گفت: با توجه به مکانیزم پیچیده و سختی های موجود در تفکیک رانندگان واقعی از غیر 
واقعی  و عدم وجود  اراده جدی و نبود مکانیزم و دستور العمل  مشخص در این خصوص،  بعید است که این طرح جامعه عمل پوشیده و با موفقیت 

اجرایی شود.
این فعال صنفی افزود: در واقع تامین اجتماعی می گوید انجمن ها کسانی را که از بیمه یارانه ای استفاده می کنند و در واقع راننده واقعی نبوده 
و صرفا جهت استفاده از یارانه بیمه ای کارت هوشمند گرفته اند، شناسایی و کارت شان را باطل کند تا سازمان تامین اجتماعی رانندگان  جدید را 

به همان تعداد جایگزین آنان کند.

با توجه به افزایش تعداد هم وطنان دریافت کننده واکسن و 
صدور روادید گردشگری  و زیارتی برای زائران پاکستانی، این 
مسیر پروازی در روزهای پنج شنبه هر هفته انجام می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی 
»هما«، در اطالعیه هواپیمایی هما آمده است: این پرواز 
با شماره پرواز ۸1۲ در روزهای )پنج شنبه( هر هفته در 
ساعت ۵ و 1۵ دقیقه بامداد از فرودگاه امام خمینی)ره( به 

مقصد فرودگاه کراچی انجام می شود.

مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در سی وهفتمین مجمع 
عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
افزود: در دولت سیزدهم اراده قوی و عمیقی در زمینه 
ساماندهی امور مربوط به حمل و نقل عمومی وجود 
دارد و به همین منظور هم قرارگاهی در وزارت کشور 
برگزار شده است.  وی ادامه داد :در این قرارگاه عالوه بر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی، مباحث اعتباری و تامین 
منابع نیز مطرح است و اگر حتی راهی را در این زمینه 

ندیدم راه را می سازیم.

محمود محمودزاده -معاون وزیر راه و شهرسازیمهدی قمری نژاد-کارشناس حمل و نقل ریلی سید جعفر تشکری هاشمی-رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران
در اهمیت حمل و نقل در اقتصاد ها زیاد سخن به میان می آید و گاهی آن را پیشران اقتصاد 
و یا موتور محرک اقتصاد بیان می کنند. همچنین گاهی از سهم زیاد آن در کشورهای 
توسعه یافته سخن به میان می آید و البته یکی از مباحث مطرح اثر غیر مستقیم انواع 
مختلف حمل و نقل در اقتصاد می باشد. اما چند سوال کلیدی در 
این ارتباط مطرح می باشد که در ادامه و در بخش های مختلف این 
نوشتار پاسخ هایی برای آنرا با ذکر ماخذ برای شما به اشتراک می 
گذارم.سهم کل حمل و نقل و شقوق مختلف آن از تولید ناخالص 

داخلی چقدر است؟

 یک راننده کامیون فیلم پیوست را از وضعیت خروجی اسکله شهیدرجایی بندرعباس 
منتشر کرد.به گزارش تین نیوز، این راننده که فیلم مورد نظر را ظهر امروز منتشر کرده 
در توضیح آن نوشته است که از صبح امروز تا کنون صف کامیون ها تکان نخورده است.

روز گذشته نیز نوید خیرمند راننده کامیون از ساعت ها انتظار در باسکول اسکله این بندر 
خبر داده و تصویری از صف کامیون ها را نیز منتشر کرده بود. پیش از این نیز سعید عالم 
راننده ای دیگر در این زمینه گفته بود: وقتی مسئوالن برای همکاری در حمل کاالی 

اساسی تقاضا دارند باید مسیر انجام این کار را نیز هموار کنند.

خیراله خادمی -معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت  ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور- روز گذشته در حاشیه همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین 
آالت درباره مشکل قیر و تامین آن برای پروژه های راه سازی اظهار کرد: هر سال تولید 
و مصرف آسفالت در کشور به دلیل افزایش قیمت قیر کاهش پیدا می کند به گونه ای 
که از تولید 1۲ میلیون تن آسفالت در سال 1۳۹۵ به ۶ میلیون تن در سال گذشته رسیده 
و از سویی دیگر طی 1۸ ماه گذشته قیمت قیر ۶ برابر افزایش پیدا کرده و از ۲ میلیون 

تومان به 1۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است

سردار حسینی امروز در کمیته بررسی طرح زمستانی که با حضور نمایندگان 
سازمان ها و نهاد ها در شهرک آزمایش برگزار شد، افزود: امیدوارم اجرای این 
طرح نتیجه و بازخورد خوبی در جهت آرامش و آسایش مردم داشته باشد و بتوانیم 
خدمات خوبی را در زمستان در تمامی محور های ارتباطی به مردم ارائه دهیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، وی گفت: به هر حال وظیفه سنگینی 
بر دوش ماست و بایستی این وظیفه را به درستی انجام دهیم. سردار حسینی با 
بیان اینکه یکی از مشکالت سازمان ها و نهاد های امدادی بحث اعتبارات است، 

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که 
برنامه احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال را در دستور کار دارد.

متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، 
حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت 
عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت نام در 

این طرح اقدام کنند.

شماره هفتصد و هفتاد و یکم- نسخه آزمایشی -۱9 آبان ماه ۱۴۰۰

تین
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 آیا اراده جدی برای شناسایی رانندگان واقعی از غیر واقعی وجود دارد؟ 
اجرای طرح زمستانی پلیس از اول آذر 

راه سازی در ایران در گیر و دار مشکالت قیر 

ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن 

یک راننده کامیون سیستم ناکارآمد گمرک شهید رجایی را معضل بزرگ بارگیری در بندرعباس دانست. 

واریز آورده نهضت ملی مسکن ۵ مرحله ای شد سهم انواع شقوق حمل و نقل در اقتصاد ایران چقدر است؟ 

راه روشن است

هفته ان هم

سود تسهیالت بر اساس دهک های درآمدی تنظیم شده است و بستگی دارد به اینکه 
متقاضی در چه دهک درآمدی قرار گرفته باشد. بر اساس منابعی که از طریق صندوق ملی 
مسکن در اختیار این کار قرار می گیرد، دولت بخشی از سود تسهیالت بانکی را تقبل 
می کند که بر اساس دهک های درآمدی این مبلغ تنظیم شده است و 
مبلغ اقساط نیز به میزان وام و دهک درآمدی مرتبط است. دو منبع 
اصلی شناسایی دهک های درآمدی وجود دارد. عمومًا دهک های اول 
تا سوم، خانوارهایی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی قرار دارند. برای سایر دهک ها نیز شناسایی از طریق سامانه 

هفته انهم
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