
   

قرارداد تامین ۱۰۵ دستگاه واگن از طریق مشارکت عمومی خصوصی به زودی و برای نخستین 
بار در تاریخ شرکت مترو تهران، منعقد خواهد شد.این اقدام در نوع خود بی سابقه بوده و حرکتی 
ارزنده در جذب سرمایه های بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی توسعه شبکه حمل و 
نقل عمومی به حساب می آید.کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی 
درون شهری، یکی از گلوگاه های اصلی و موانع پیش روی حصول 
بهره وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می شود تصریح 
کرد: در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگناهای شدید مالی 
مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عماًل بی بهره است،

تفاهم نامه حمل و نقل جاده ای بین ایران و عراق 

جریمه در انتظار متخلفان کرونایی با کد ملی+جزئیات 

اطالعیه هوانوردی ایران درباره کرونای انگلیسی  توضیحات شرکت فرودگاه ها در خصوص بازداشت مدیر فرودگاه آبادان 

مشارکت بخش خصوصی در تامین ناوگان مترو 

معاون عمرانی وزیر کشور از امضای تفاهم نامه ساخت هزار اتوبوس درون شهری خبر داد و گفت: آمادگی را داریم که با هدف تقویت سیستم حمل 
و نقل عمومی کشور، میزان خرید اتوبوس های درون شهری را بیشتر کند.

 مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری با یکی از خودروسازان داخلی 
و توافق خرید همان تعداد دستگاه اتوبوس با یکی دیگر از گروه های خودروسازی در این شرایط سخت اقتصادی؛ گفت: این گروه خودروسازی به 
عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی خودروسازی کشور در حوزه دستگاه های سنگین، ظرفیت بزرگی در کشور در جهت تأمین نیازهای حمل و نقل 

درون شهری و برون شهری کشور محسوب می شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با تشریح اینکه در شهرهای بزرگ جهان، تقویت حمل و نقل درون شهری به عنوان اولویتی جدی در کنترل منابع 
متحرک آالیندگی ها مطرح است؛ گفت: شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی این ظرفیت را دارند که با گروه صنعتی خودروسازی 
داخلی وارد توافق در حوزه تجهیز زیرساخت های حمل و نقل درون شهری گردیده و با روش های تأمین مالی نوین اقدامات ارزنده ای را در این 

عرصه انجام دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت ها و موسسات هوانوردی 
سازمان هواپیمایی با بیان اینکه سازمان درباره کرونای 
انگلیسی به همه شرکت های هواپیمایی دنیا اطالعیه 
هوانوردی داده است، گفت: اگر فردی از طریق پرواز 
ارتباطی با ارائه مدارک گمراه کننده به ایران وارد شود، با 

شرکت هواپیمایی قطعا طبق مقررات برخورد خواهد شد.
به گزارش تین نیوز، حسن خوشخو در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت تعلیق 
پروازها به کشور انگلستان، اظهار داشت: تمدید تعلیق 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرد که 
مدیر فرودگاه آبادان پس از ورود دستگاه های نظارتی به 
موضوع این فرودگاه، در راستای تسهیل در رسیدگی دستگاه 
های نظارتی به موضوع،  برای جلوگیری از اخالل در روند 
عادی رسیدگی به پرونده و اداره امور اجرایی و عملیاتی 
فرودگاه در تاریخ 2۱ دی ماه از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش تین نیوز، پس از رسانه ای شدن خبر بازداشت 
مدیر فرودگاه آبادان و تعدادی از کارکنان این فرودگاه، 
شرکت فرودگاه ها اقدام به ارائه توضیحانی در این باره کرد.

محمد باقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسالمیمحمد علیخانی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران سید مناف هاشمی- معاون شهردار تهران
ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای حمل و نقل عمومی و مترو در سال آینده، در برابر نیاز 
این ناوگان عمومی تنها یک شوخی بزرگ است.در بودجه سال آینده دولت برای مترو تهران 
۶2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است که این رقم تنها برای احداث ۵۰ متر مترو آن هم 
بدون تجهیزات و واگن پاسخگو خواهد بود.این رقم نیز تنها برای 
حذف نشدن ردیف بودجه مربوط به حمل و نقل و مترو است چرا که 
این رقم در برابر نیاز این ناوگان عمومی تنها یک شوخی بزرگ به شمار 
می رود. به عالوه برای مترو ایستگاه فرودگاه امام خمینی )ره( و پرند 
نیز دولت 2۵۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جریمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان کرونایی در 
بخش های مختلف حمل ونقل گفت: الیه های نظارتی با استفاده از پروتکل های بهداشتی 
تعریف شده تا هر فردی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب تخلفی در زمینه 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا شد، از طریق کارت ملی جریمه شود.
به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در گفت وگو با ایسنا درباره ساختار نظارت در 
زمینه رعایت کردن پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در بخش های مختلف 
حمل ونقل، اظهار کرد: نظارت به صورت جدی و مستمری در همه بخش های حمل و 

سه شنبه )23 دی ماه( برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان محترم مجلس درباره روند 
ساماندهی کارکنان قراردادی وزارتخانه )راهداران( در صحن علنی مجلس توضیحاتی را 
دادم.او در این پیام ابتدا از مجلس تشکر کرد که در زمستان سرد به یاد راهداران، همان 
فرشته های نجات جاده ها و حق و حقوق آنها افتاده اند و افرود: این قشر زحمتکش 
وزارت راه و شهرسازی بیش از 2۰ هزار نفر هستند که در مجموعه سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای فعالند که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از این نیروها، شرکتی یا قراردادی 
محسوب می شوند که با حضور شبانه روزی در راههای کشور و به ویژه شرایط اقلیمی 

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از برخورد قاطع با مراکز معاینه 
فنی متخلف خبر داد و گفت: چه مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری ها و چه 

بخش خصوصی در صورت ارتکاب تخلف بسته خواهند شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل 
همگانی کشور، سعید قیصر با تاکید بر برخورد قاطع و شدید با مراکز معاینه فنی 
متخلف گفت: مراکز معاینه فنی در سراسر کشور در هر موضوعی مرتکب تخلف 

شوند به جد با انها برخورد خواهد شد و این مراکز غیر فعال می شوند.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه به 
روزرسانی طرح جامع ۱۱ بندر بازرگانی بزرگ با افق ۱۴۰۴، مدنظر قرار گرفته است، 
گفت: توسعه سایر بنادر در قالب طرح های جامع و ساماندهی بطور جدی در حال انجام 
و پیگیری است.محمدرضا اله یار با تأکید بر اینکه طرح های جامع و ساماندهی بنادر 
ایران، از سوی سازمان بنادر، متناسب با نیازهای کشور مدنظر قرار می گیرد، اظهار داشت: 
پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش عمران، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات 
طی سال های قبل و سال جاری تعریف شده که برخی از این پروژه ها در مرحله اجرا و

شماره ششصد و یکم- نسخه آزمایشی -۲۴ دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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امضای تفاهم نامه ساخت و خرید یک هزار دستگاه اتوبوس درون شهری 
 توقف فعالیت و برخورد قاطع با مراکز معاینه فنی متخلف 

 وزیر راه: راهداری باید جزو مشاغل حاکمیتی قرار گیرد 

به روزرسانی طرح جامع ۱۱ بندر بازرگانی کشور با افق ۱۴۰۴ 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تفاهم نامه حمل و نقل جاده ای بین ایران و عراق برای تردد کامیون های حمل بار بین دو کشور به امضا می رسد از فراهم شدن مقدمات آغاز احداث و تکمیل خط آهن شلمچه-بصره خبر داد. ف

شوراهای  شهر  تبدیل  به  شورای  شهرداری ها  شده اند رقم بودجه حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۰ تنها یک شوخی بزرگ است 

راه روشن است

هفته انهم

متأسفانه شوراهای شهر، در واقع شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده اند.بحث 
شوراها امروز از مهمترین موضوعات کشور است و باید به این مسئله توجه داشته باشید 
که هفت اصل قانون اساسی ما درباره وظایف شوراها است.در همین قانون و قوانینی که 
مجلس تصویب کرده، امور شوراها و نظارت بر آنها بر عهده مجلس 
شورای اسالمی است و ما نباید این وظیفه را بر عهده دیگران بگذاریم. 
یکی از دالیل اینکه بخشی از نظام اداری ما دچار مشکل شده، موضوع 
تمرکزگرایی است و بر این اساس باید در شوراها نظارت جدی وجود 
داشته باشد؛ به گونه ای که هم بر کیفیت کار آنان نظارت صورت گیرد.

هفته انهم
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