
   

اعالم زمان جدید برای افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال 

کرمانشاه به ایستگاه های شتاب نگاری جدید نیازمند است 

واگن باری از خط خارج شد  طراحی وسایل نقلیه ریلی با استفاده از بوژی ژاکوب 

تکلیف حناچی باید زودتر روشن شود الیحه بودجه 98، درآمدهای شهرداری را هدف گرفته است 

وزیر راه وشهرسازی، توسعه حمل ونقل زمینی، دریایی و هوایی کشور را از اولویت های این وزارتخانه اعالم کرد.

به گزارش تین نیوز، مهم ترین بخش های اظهارات محمد اسالمی وزیر راه وشهرسازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر را بخوانید:

-  توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور درآمد دولت را افزایش می دهد که به خودی خود توسعه و ساخت زیرساخت ها را تسهیل می کند.
-   توسعه محورهای حمل ونقل و راه های اصلی ترانزیتی از اولویت های ماست که قدرت ترانزیتی کشور و درآمد دولت را افزایش می دهد که برای 

این کار هم از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
   - حدود 400 طرح نیمه تمام در حوزه کاری ما وجود دارد که برای تکمیل آنها 250 هزار میلیارد تومان نیاز است اما با بودجه سالیانه به این سادگی ها 

قابل انجام نیست.
    - متنوع سازی منابع را طرح کردیم تا بتوانیم از منابع غیردولتی و بخش خصوصی استفاده کنیم و الزم است برای ترغیب بخش خصوصی مزیت های 

مالی و اقتصادی طرح ها را باال ببریم.

طراحی بوژی به روش ژاکوب)1(، یک روش عمومی طراحی 
بوژی بر اساس اصول ژاکوب است که به خصوص برای وسایل 
نقلیه ریلی سبک با عرشه کوتاه مانند ترامواها، واگن های باری 
با عرشه پائین مانند واگن های مخصوص حمل کانتینر 2 طبقه 

و واگن های حمل و نقل عمومی پر سرعت استفاده می شود.

در این طرح 2 انتهای 2 واگن مجاور به یک بوژی مشترک 
متصل می شوند.

 روز گذشته واگن قطار باری در ورودی ایستگاه راه آهن 
کرج از ریل خارج شد.به گزارش تین نیوز ، خروج از خط 
واگن قطار باری در ورودی ایستگاه راه آهن کرج هیچ 

خسارتی در بر نداشت.
این سانحه باعث مسدود شدن ریل شد و وقفه ای کوتاه 
در حرکت قطارها ایجاد کرد که پس از تالش کارکنان 
راه آهن در مدت کوتاهی خط باز شد و سیر قطارها به 

حالت عادی بازگشت.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلسسعید قصابیان،کارشناس حمل ونقل ریلی مرتضی الویری ، رئیس شورای عالی استان ها 
هر ایرانی به طور متوسط در روز بیش از یک لیتر بنزین مصرف می کند )90 
میلیون لیتر در روز(. قیمت بنزین در بازار جهانی تقریباً  5 الی 10 دالر در بشکه 

بیشتر از نفت خام است.
 هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود 40 سنت است )65 دالر قیمت هر 
بشکه تقسیم بر 160 لیتر محتوای هر بشکه( که با فرض دالر 10 هزار 
تومانی می شود حدود 4000 تومان به ازای هر لیتر بنزین)1(. با نرخ بنزین 
هزار تومانی، هر ایرانی روزی 3000 تومان )ماهیانه 90 هزار تومان( یارانه 

خالص روی بنزین دریافته می کند)2(.

موضوع بررسی صالحیت حناچی شهردار منتخب شورای شهر را از طریق 
وزرای اطالعات و کشور پیگیری می کنم. باید هرچه زودتر تکلیف حناچی 

مشخص شود تا زمان از دست نرود.
با توجه به پایان مهلت 10 روزه بررسی صالحیت آقای حناچی، وزیر کشور 
می تواند طی نامه ای درخواست رسیدگی طوالنی تر را داشته باشد و برای بررسی 
بیشتر زمان بیشتری را تقاضا کند.اگر صالحیت آقای حناچی مشخص نشود 
شورای شهر تهران باید به سرعت وارد شور شده و شهردار بعدی را انتخاب کند.

 هدف اصلی مرکز  تحققیات راه مسکن و شهرسازی از  راه اندازی ایستگاه های 
شتاب نگار شناسایی رفتار گسل ها در سکونتگاه های شهری است؛ موضوعی که 
می تواند برای اهالی کرمانشاه نیز نوید امنیت بیش تر باشد.یکی از اهالی کرمانشاه در 
گفت وگو با خبرنگار تین نیوز خبر داد که طی دو شب گذشته پمپ های بنزین در شهر 
کرمانشاه با ازدحام مردم برای پرکردن باک ماشین ها مواجه بوده است.وی گفت: 
مردم کرمانشاه برای پرکردن باک های بنزین خودروهای خود به پمپ بنزین  است.

ر ما گفت: در  سان در گفت وگو با خبرنگا ه آهن خرا ا ، مدیرکل ر به گزارش تین نیوز
یم. نزیت در محورهای منتهی به سرخس بوده ا ا خیر شاهد رشد تر طول سال های ا
محمدهادی ضیایی مهر تصریح کرد: این رشد تا جایی پیش رفته است که منجر شده تا 
نه رشد  لمللی محور سرخس با کشورهای آسیای میا 8ماهه گذشته حمل ونقل بین ا در 
52درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود داشته باشد. ضیایی مهر افزود: در این 
مدت، یک میلیون و447 هزار تن کاال اعم از کاالهای ترانزیتی و وارداتی و صادراتی به وسیله 
24هزار و 107 دستگاه واگن از مرز سرخس به کشورهای آسیای میانه جابه جا شده است.

معاون گروه بین الملل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از ثمربخش بودن مذاکرات برای 
راه اندازی قطار ایران-آلمان خبر داد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مژگان ُکردبچه در بیست 
و دومین اجالس مجمع منطقه ای راه آهن های خاورمیانه   گفت:  برای راه اندازی قطار بین ایران و 
آلمان درحال رایزنی برای حل مسائل مقرراتی هستیم. او با بیان اینکه مذاکرات با مقام های آلمان 
برای راه اندازی قطار بین دو کشور در 2 سال گذشته انجام شده است، گفت:این قطار برای حمل 

بارهای صادراتی از ایران و بارهای وارداتی از اروپا راه اندازی خواهد شد. 

.
عضو شورای شهر تهران، از  تشکیل جلسه اضطراری تصمیم گیری برای سرنوشت حکم شهرداری 
»حناچی« در شورای شهر، خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد جواد حق شناس اظهار کرد: 
درباره پاسخ وزارت اطالعات به وزارت کشور در خصوص شهردار آینده تهران ابهاماتی وجود داشته و 
وزارت کشور حکم صادر نکرد. در حال حاضر در جلسه شورا در حال رایزنی در این خصوص هستیم.

وی با بیان اینکه، بعد از جلسه جزئیات را اعالم می کنیم، افزود: جلسه امروز محسن هاشمی رئیس 
شورای شهر تهران با رحمانی فضلی وزیر کشور ....
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 7 برنامه ای که وزیر راه وشهرسازی وعده انجام آن را داد 
قطار ایران-آلمان سال آینده راه اندازی می شود؟ 

 تمرکز 90 درصد از ترانزیت ریلی کشور در مسیر سرخس 

 رایزنی بی نتیجه رئیس شورای شهر و وزیر کشور؛ حناچی رد 
صالحیت می شود؟ 

هفتهانهم
راهروشناست

بر اساس قانون، برنامه پنج ساله و  قانون برنامه بودجه باید قبل 
از تصویب به شورای عالی استان ها ارائه شود تا این نهاد در مورد 
پیش نویس اظهار نظر کند اما متاسفانه تاکنون این مهم اتفاق 
نیفتاده است.برای طرح مدیریت یک پارچه شهری ترکیبی از 
شورای عالی استان ها تعیین شد اما متاسفانه این بخش به 
وظایف خود عمل نکرد. در جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی 
مجلس برگزار شد مقرر شد تا کمیته ای سه جانبه متشکل از 
دولت، شورای عالی استان ها و مجلس در مورد الیحه مالیات بر 

ارزش افزوده بازنگری کنند.

خیر اله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در آخرین بازدید خود با اصحاب رسانه از این آزادراه، اعالم کرده بود که قطعه یک تقریباً از لحاظ سازه ای تکمیل شده است و بحث اصلی ما کنترل وضعیت ایمنی و ترافیک مسیر است. 

استدالل هایی برای تغییر قیمت بنزین 
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