باند  29راست فرودگاه مهرآباد کامال عملیاتی است

اعتبار  ۶۰۰۰میلیارد تومانی برای ساخت  ۸۳شناور
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزییات طرح
تحول صنایع دریایی ،از در نظر گرفتن اعتباری معادل
 ۶۰۰۰میلیارد تومان برای ساخت  ۸۳فروند شناور به
عنوان ناوگان عملیاتی مورد نیاز این سازمان خبر داد.
محمد راستاد با اشاره به اینکه بخشی از نقش آفرینی این
سازمان در حوزه سفارش ساخت ناوگان عملیاتی مورد نیاز
خود به تولیدکنندگان داخلی است ،اظهار داشت :برنامه ریزی
سازمان بنادر در قالب  ۸۳فروند شناور مدنظر قرار گرفته
است و برآورد ریالی آن بالغ بر  ۶۰۰۰میلیارد تومان است.
شماره ششصد و بیست ودوم -نسخه آزمایشی  ۲۸-بهمن ماه ۱۳۹۹
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سیاوش امیرمکری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،درباره آخرین وضعیت باند  29راست
فرودگاه مهرآباد اظهار داشت :باند  29راست کام ً
ال
عملیاتی است ،اما این باند به عنوان باند اضطراری از
سوی سازمان هواپیمایی کشوری مطرح است.وی افزود:
در شرایطی که باند  29چپ مهرآباد با مشکلی مواجه شود،
باند  29راست بالفاصله مورد بهرهبرداری قرار میگیرد،
البته این در حیطه اختیارات و تصمیم خلبان است ،ما در
زمان عملیات هر دو باند را عملیاتی اعالم کردهایم ،در

tinnews

@tinnewsbot

مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

استفاده از تکنولوژی روز در آسفالت /بهسازی روکش  ۱۸۰۰کیلومتر راه
وزیر راه و شهرسازی گفت :کیفیت آسفالت مورد استفاده در روکش راه های کشور ،مورد تأیید مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی است.

نمایندگان مجلس مجوزی برای ورود به خط ویژه ندارند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :در حال حاضر نمایندگان مجلس
مجوزی برای ورود به خط ویژه ندارند و مجلس نیز به دنبال اخذ چنین مجوزی نیست.
محمد حسین فرهنگی در برنامه تهران  ۲۰شبکه پنج سیما و در واکنش به انتشار اخباری
مبنی بر در خواست مجلس برای اخذ مجوز تردد نمایندگان در خط ویژه ،تصریح کرد :این
خبر را در فضای مجازی دیدم و در پیگیری مشخص شد که درخواست معاونت اجرایی
وقت مجلس در سال  ۹۷بوده که انجام هم نشده است.

صعود  ۵پل های کشتیرانی در بین  ۱۰۰شرکت برتر ایران

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با حفظ رتبه یک در صنعت حمل و نقل کشور توانست از نظر
شاخص فروش و درآمد با پنج پله صعود در رتبه  ،۲۶در بین  ۱۰۰شرکت برتر ایران قرار گیرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در همایش
صد شرکت برتر ایران ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران علیرغم تحریمهای ظالمانه،
با پنج پله صعود نسبت به سال قبل دورۀ ارزیابی در رتبه  26از لحاظ فروش قرار گرفت.
بر اساس آمار یک موسسه معتبر بینالمللی در زمان حاضر پانزدهمین شرکت برتر کانتینری دنیاست.

افتتاح  ۲ورودی جدید در ایستگاه های خط  ۷متروی تهران
فردا چهارشنبه  ۲۹بهمن ماه ،به طور همزمان ورودی شمال غربی ایستگاه میدان
صنعت و نیز ورودی شمالی ایستگاه بزرگراه بسیج افتتاح خواهند شد.علی امام
مدیرعامل شرکت مترو تهران با اعالم مطلب فوق افزود :ورودی نخست ایستگاه
میدان صنعت در اسفند ماه سال  ۱۳۹۷به بهرهبرداری رسیده بود؛ لذا با عنایت به
لزوم افتتاح و راه اندازی ورودی های دوم در هر ایستگاه مترو به جهت سهولت
دسترسی شهروندان و همچنین تحقق الزامات ایمنی ،ورودی دوم ایستگاه میدان
صنعت و سالن فروش بلیت مستقل آن در دستور کار جهت بهرهبرداری قرار گرفت

باکیفیت ترین خودروهای سواری تولید داخل کدامند؟
آخرین ارزیابی صورت گرفته از وضعیت کیفی خودروهای سواری تولیدی دی ماه امسال
نشان میدهد که گروه صنعتی ایرانخودرو توانسته ،خودروهای خود را با باالترین سطح
کیفیت افزایش دهد و در کنار پژو ( ۲۰۰۸ایرانخودرو/ایکاپ) ،دناپالس توربو اتوماتیک
را هم با پنج ستاره کیفی روانه بازار کند.در گزارش ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIبرای بررسی اوضاع کیفی خودروهای سواری
تولیدی دیماه امسال ،دیده میشود عالوه بر پژو  ۲۰۰۸ایرانخودرو/ایکاپ از سطح
قیمتی  ۲که تاکنون همیشه با پنج ستاره کیفی تولید شده است

آمادگی انجام سفرهای نوروزی ریلی ،جاده ای و هوایی را داریم
وزیر راه گفت :در موضوع انجام یا اجرا نشدن سفرهای نوروزی ،وزارت راه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست ،اما همه دستگاههای اجرایی
مرتبط با سفر ،مقدمات این سفرها را پیش بینی کرده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما ،محمد اسالمی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود:
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حال تهیه و آماده سازی مقدمات
مربوط به سفرهای نوروزی هستند ،اما در اجرا ،تابع مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
وی اضافه کرد :پیش بینی میکنیم در صورت مجاز بودن سفرها در ایام نوروز ،مردم بیش از گذشته از وسایل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس،
قطار و هواپیما استفاده کنند و به همین دلیل ،از هم اکنون آمادگی انجام سفرهای نوروزی را در دستگاههای تابعه ایجاد کرده ایم.اسالمی گفت:
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا متولی اعالم مجاز بودن یا نبودن سفرها در ایام تعطیالت نوروزی هستند و ما
آمادگی کامل داریم در تعامل و همکاری با این دستگاهها ،مصوبات ستاد را اجرا کنیم ،اما نباید به دلیل احتمال لغو سفرهای نوروزی ،دستگاههای
اجرایی وابسته آمادگی این امر را نداشته باشند.

لزوم تخصیص نقدینگی به کسری اعتبارات بلیت مترو و اتوبوس

بررسی آییننامه اجرایی حمایت از اجارهداری حرفهای در دولت

با توجه به پیگیریهای متعدد کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران برای
کاهش تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر وضعیت بحرانی سیستم حمل و نقل همگانی شهر
تهران و مکاتبات متعدد این کمیسیون با معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری مبنی بر لزوم ارائه
اصالحیه بودجه سال  ۱۳۹۹برای ردیفهای اعتباری تحت عنوان «مابه
التفاوت قیمت بلیت مترو» به مبلغ حداقل  ۲,۲۰۰میلیارد ریال و «مابه
التفاوت قیمت بلیت اتوبوس» به مبلغ حداقل  ۱,۲۰۰میلیارد ریال برای
رفع کسری هزینههای جاری شرکتهای بهره برداری مترو و شرکت واحد
اتوبوسرانی که منجر به مشکالت جدی در وضعیت اداره رانندگان شده است.

یکی از موضوعاتی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تصویب و اجرایی شدن
آیی ننامه حمایت از اجارهداری حرفهای است که مدتی پیش توسط وزارت راه به دولت ارایه
شده و هماکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است.بعد از تصویب
آیی ننامه حمایت از اجارهداری حرفهای ،در کنار اجارهداری سنتی
که در کشور رواج دارد ،اجارهداری حرفهای نیز ایجاد خواهد شد و با
اینکار هم درعرضه واحدهای اجارهای و هم در کنترل قیمتها ،شاهد
تاثیرگذاری مثبتی خواهیم بود .اجرای آیی ننامه اجارهداری حرفهای از
یکسو به نفع مستاجران و از سوی دیگر به نفع سرمایهگذاران است

محمد علیخانی-رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران

هفتهان هم

راه روشن است

محمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان

شهردار تهران :بودجه خط  ۶مترو تامین میشود

پیروز حناچی-شهردار تهران

یکی از اصلی ترین موضوعات کالن شهرها موضوع حمل ونقل است و اگر مشکل
حمل و نقل حل شود بسیاری از مشکالت شهر از جمله ترافیک حل می شود.
در مورد اوراق مشارکت همه تالشمان را می کنیم ،بانک ها بیشتر ترجیح می دهند پول
خود را حفظ کنند اما به هر صورت پیگیری می کنیم ،بخش باقیمانده
اوراق سال  ۱۳۹۹بگیریم و اوراق بعدی هم در راه است.از معدود کالن
شهرهایی هستیم که اوراق نقد می کنیم ۲ ،روز گذشته مصاحبه ای
داشتم که خطابم به دولت بود ،دولت سهم خود در حمل و نقل را به اوراق
مشارکت محدود کرده که آن هم  ۵۰درصد است .به دولت فشار می آوریم

هفتهانهم

