
   

اعالم اخبار خودکشی نه تنها باعث برهم خوردن روحیه جامعه می شود که آمار خودکشی ها 
همواره پس از اعالم این اخبار، افزایش می یابد.اینکه رئیس اورژانس به جای کمک به حل این 
مساله، اقدام به مصاحبه می کند جای سوال دارد، چرا وی تمایلی به اعالم سایر خودکشی ها و یا 
اعالم تصادفات رانندگی ندارد و تنها مساله خودکشی در مترو مورد توجه 
ایشان قرار گرفته است. این معضل به خودی خود برای پرسنل مترو، 
شهروندان حاضر و راهور قطار مترو دردناک است و اثرات روحی بدی بر 
روی آنها دارد، اعالم عمومی این اتفاق هیچ کمکی به حل آن نمی کند 

و اگر مؤثر بود من خودم در این زمینه مصاحبه می کردم.

ــتیرانی دنیا؛ مرسک اول، کشتیرانی ایران پانزدهم شد  معرفی برترین شرکت های کش

چرا طرح پیشنهادی مجلس قابلیت اجرایی شدن ندارد؟ 

استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت راه آهن برای پیشرفت کشور  اسالمی: بنگاه ها نباید مرجع گزارش قیمت مسکن باشند 

اعالم اخبار خودکشی در مترو منجر به افزایش آمارها می شود 

مهم ترین دلیل رشد کمتر بخش مسافری، کمبود نقدینگی و توسعه بیشتر تکنولوژیکی در بخش باری نسبت به بخش مسافری است.
به گزارش تین نیوز، در این شرایط، شرکت راه آهن ج.ا.ا و شرکت های ریلی باری و مسافری مثل شرکت رجا هم زمان تالش های غیرقابل چشم پوشی 
در جهت فرهنگ سازی در استفاده از حمل ونقل ریلی، توسعه خطوط ریلی و توسعه ناوگان داشته اند اما حفظ سرعت قطارهای مسافری سخت 
تر از توسعه قطارهای باری نیز هست.به این معنی که برای ارتقای سرعت سیر قطارهای مسافری به تکنولوژی باالتری نیاز است که با توجه به 

تالش های صورت گرفته در بخش ریلی، پیش بینی رشد این بخش دور از انتظار نباید باشد. 

در این بین، ظرفیت قطار تهران- مشهد، تهران - یزد، تهران - تبریز، تهران - بندرعباس و تهران - اهواز و بسیاری از مسیرهای مهم دیگر در 
طول دو سال گذشته افزایش یافته است. عمال قطارهای فعال در روزهای پایانی سال در حال تکمیل ظرفیت هستند. شرایط در روزهای ابتدایی 

سال ۱۳۹۷ اما متفاوت است.
از نظر کمبود نقدینگی در این بخش، شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری همچنان چشم  انتظار بانک عامل )بانک ملت( برای همکاری با این 

شرکت ها جهت پرداخت تسهیالت کرونایی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن گفت: 
از حداکثر ظرفیت موجود شرکت راه آهن، برای پیشرفت 
کشور استفاده می کنیم زیرا هر حرکت مثبتی در صنعت 
ریلی، نقش موثری در اقتصاد کشور و پیشرفت ایران عزیز 
خواهد داشت. سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن در 
سومین رویداد »سه شنبه ریلی با طعم فناوری« ضمن بیان 
تبریک و تسلیت شهادت دکتر فخری زاده به مقام معظم 
رهبری، مردم و جامعه نخبگان و دانشگاهی ایران اظهار 
داشت: تمرکز دشمن بر ترور دانشمندان این سرزمین، 

 وزیر راه و شهرسازی با بیان انتشار قیمت مسکن غیرواقعی 
جامعه را ملتهب می کند، گفت:  وزارت راه در حال 
برنامه ریزی برای انتشار قیمت واقعی مسکن در کشور است.
 محمد اسالمی در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم 
انتشار تحوالت بازار مسکن و قیمت ها در این بخش 
توسط وزارت راه و شهرسازی چیست، اظهار کرد: آمار 
مربوط به قیمت مسکن را بانک مرکزی اعالم می کند، 
سیستم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
از بانک مرکزی آمار را دریافت و آنرا منتشر می کرد.

سید مناف هاشمی-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانشهرام آدم نژاد-معاون وزیر راه و شهرسازی فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
به منظور آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای حمل و انتقال واکسن کووید ۱۹ به کشور، جلسه ای با حضور 
دستگاه های مربوطه برگزار شد و بررسی ها در خصوص شرایط و تجهیزات موردنیاز برای انتقال واکسن 
به کشور با هواپیما و تامین ابزار و تجهیز فضای الزم در فرودگاه ها برای تخلیه از هواپیما و نگهداری در 
فرودگاه تا زمان انتقال به مراکز درمانی و محل نگهداری در شهرها، انجام پذیرفت.
این جلسه بدین منظور برگزار شد تا در صورتی که ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا تصمیمی برای واردات واکسن کووید ۱۹ به کشور 
گرفت، سرعت انتقال واکسن به کشور توسط کمیته حمل و نقل با 
پیش بینی های صورت گرفته برای تامین تجهیزات مورد نیاز افزایش یابد.

از سال ۱۳۹۶ واردات خودرو به کشور ممنوع شده است با این حال وضعیت صنعت خودرو 
در ایران طی این سال ها نه تنها بهتر نشده بلکه با شرایط حادتری هم روبه رو است تحریم، 
نوسانات ارزی و انحصار در بازار خودرو ایران از جمله عواملی هستند که در این رکود 
نقش بسزایی داشته اند. حاال نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی صنعت خودرو و 
ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا راهکارهای همچون عرضه خودرو در بورس کاال و نیز 
واردات مشروط خودرو را مطرح کرده اند. در طرح پیشنهادی آمده است که خودروسازان و 
قطعه سازان داخلی به شرط صادر کردن کاالی خود مجاز هستند خودرو وارد کنند. اما آیا 

مدیرکل دفتر بهره وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: تا هشتم آذرماه سال جاری 
با پرداخت بیش از ۵۶ درصد از تسهیالت حمایتی دولت به شرکت های حمل ونقل برون 
شهری آسیب دیده از کرونا، میزان تسهیالت پرداختی به فعاالن این بخش به دو هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است.محسن صادقی، مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت 
بهره وری حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، گفت: از مجموع چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت درخواستی بخش حمل و نقل برون شهری، دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده ای و  هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.

دبیر سندیکای جایگاه داران سوخت کشور عنوان کرد: سهمیه بندی سوخت گازوئیل 
و تخصیص کارت سوخت بین جایگاه داران، سلیقه ای انجام می گیرد که این موضوع 
مشکالت بسیاری را در پی داشته است.یوسف فرامرزی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز 
در این رابطه توضیح داد: در راستای این موضوع، یکی-دو هفته پیش شاهد بودیم که 
یکی از پرسنل جایگاه سوخت در یکی از شهرستان های استان یزد، در نزاع با راننده 
کشته شد.وی در ادامه افزود: این راننده به دلیل اینکه تصور می کرد این جایگاه 
سوخت کارت آزاد گازوئیل دارد، اما به وی نمیدهد، منجر به نزاع و درگیری شد 

طبق تفاهم نامه ای که با وزارت کار داشتیم فارغ از تمام امتیازات و تسهیالت ارائه شده در 
طرح مسکن ملی، امتیازات ویژه ای و تسهیالت خاصی به کارگران داده می شود و پیشنهاد 
ارائه تسهیالت با کارمزد خاص و تسهیالت در مصالح را داده ایم و منتظر هستیم تا وزارت 
کار نتایج آن را اعالم کند.، محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
وام صد میلیون تومانی کارگران برای خرید مسکن اظهار داشت: اخیرا تفاهم نامه ای با 
وزارت کار برای تامین منابع مالی خرید مسکن کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران 
داشتیم. طبق این تفاهم نامه وام صد میلیون تومانی به واجدان شرایط ارائه می شود

شماره پانصد و هفتاد و دوم- نسخه آزمایشی -۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 چالش های بخش مسافری ریلی و رشد بخش باری 
 دالیل نزاع های مرگبار راننده ها با پرسنل جایگاه های سوخت 

حمل ونقل برون شهری ۲۷۰۰ میلیارد تومان وام کرونایی گرفت 

ارایه تسهیالت با کارمزد خاص به کارگران متقاضی مسکن ملی 

بررسی جدیدترین رده بندی شرکت های برتر کشتیرانی دنیا حاکی از آن است که کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران همچنان در رده ۱۵ و مرسک برترین شرکت است. 

استفاده از اتوبوس و موتورسیکلت برقی در دستور کار قرار گرفت اولین پرواز برای واردات واکسن کرونا کی انجام می شود؟ 

راه روشن است

هفته انهم

کثرت خودروها، افزایش مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل، ناوگان فرسوده 
انتشار گازهای گلخانه ای و به تبع همه موارد آلودگی هوا در شهر تهران سبب شده تهران 
در مسیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین پیش رود، از این جهت موضوع کاهش گازهای 
گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
یکی از شاخص های اصلی رسیدن به توسعه پایدار، کارآمدتر کردن 
حمل ونقل عمومی در شهرها اعالم شده است. زیرا حمل و نقل عمومی 
در کالنشهرها رابطه مستقیمی با دیگر چالش های شهری از جمله 

ترافیک و آلودگی هوا دارد.

هفته انهم
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