
   

متأسفانه از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون با این مشکل که دولت مسائل متعددی دارد و اگر بین 
مسائل مختلف فشار و تقاضای جدی از طرف مشتری نباشد اتفاقی نمی افتد مواجه هستیم.حمل 
و نقل یک سامانه ای است که با نظام یارانه ای اداره می شود اگر قیمت واقعی بلیط از مردم گرفته 
شود میل به استفاده از آن ها کمتر خواهد شد پس در این بخش باید از 
یارانه ها استفاده شود.: دولت نمی تواند برخی از هزینه ها را پرداخت کند 
و اگر ما صرفًا به دولت متکی باشیم زمین می خوریم، پس در شهرداری 
باید منابع را با چانه زنی دریافت کنیم. برای خرید یک کیلومتر واگن 

جدید باید هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم

سرمایه های ملی در آستانه نابودی/ جاده ها را دریابید 

خروج 70 درصدی سرمایه گذاران از بخش حمل و نقل عمومی 

 آغاز مطالعات احداث بارانداز ریلی در اردبیل  آماده سازی ۶ فرودگاه کشور برای پرواز های اربعین 

خرید واگن جدید ممکن نیست 

رییس جمهوری روابط دو ملت ایران و تاجیکستان را متکی به دین، فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک چند هزار ساله، ریشه دار و عمیقا دوستانه دانست 
و ابراز امیدواری کرد این سفر که برای تجارت ۵۰۰ میلیون دالری بین دو کشور هدفگذاری شده، فصل نویی در روابط ایران و تاجیکستان باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز شنبه در نشست مشترک هیات های عالیرتبه ایران و تاجیکستان از برگزاری 
مطلوب و موفق بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای و میزبانی دولت و رییس جمهور تاجیکستان قدردانی کرد.

رییس جمهوری با استقبال از پیشنهاد رییس جمهور تاجیکستان برای افزایش حجم تجارت و انتقال دستاوردهای فنی و مهندسی بخش خصوصی 
ایران اظهار کرد: کارگروهی برای بررسی توافقات گذشته دو کشور تشکیل شود تا دالیل عدم اجرا یا اجرای کند برخی از این تواقفات شناسایی 

شده و موانع و مشکالت پیش روی آنها رفع شود. 
سطح تعامالت اقتصادی، تجاری و علمی دو کشور قابل قبول نیست و باید تالش کنیم مناسبات دو کشور در این زمینه ها به حداکثر ممکن 

افزایش یابد.

غالمرضا رستمیان گفت: امسال ۶۰ هزار زائر از ۶ فرودگاه 
کشور برای مراسم اربعین حسینی به عراق اعزام خواهند شد.

 وی با اشاره به آماده سازی فرودگاه ها برای میزبانی از 
زوار اربعین، افزود: فرودگاه های امام خمینی )ره(، مشهد، 
تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز پذیرای زائران خواهد بود و 
البته فرودگاه های دیگر نیز آمادگی انجام این پرواز ها را 
در صورت اعالم نیاز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری 

خواهند داشت.

سال گذشته تفاهم نامه راه اندازی خط ریلی بین ایران و 
جمهوری آذربایجان  بین مقام های دو کشور امضا و مقرر 
شد بر اساس موافقت راه آهن جمهوری اسالمی مرکز 

لجستیک بار و بارانداز ریلی در پارس آباد احداث شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، بعد از کسب موافقت 
مقام های جمهوری آذربایجان در راستای ایجاد بارانداز 
ریلی و مرکز لجستیک بار در پارس آباد ، تفاهم نامه ساخت 
پایانه تخلیه و بارگیری ریلی بین استانداری و شرکت 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران امضا شد.

مصطفی قلی خسروی- رییس اتحادیه مشاوران امالک سید منصور محمودی-مشاور انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته سید جعفر تشکری هاشمی-رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران
کارشناسان حمل و نقل و منتقدین خودروهای سواری در سراسر جهان، در بدو امر ضعف 
های عمده  آن را در برابر پیاده روی، دوچرخه سواری )اخیراً اسکوتر برقی( و به ویژه شیوه  های 
مختلف حمل و نقل عمومی مطرح می کنند. در شهرهای بزرگ، خودروهای سواری قریب 
به 9۲.4 در صد اوقات در حالت پارک قرار داشته و بخشی بزرگی از 
فضای خانه ها یا خیابان ها را اشغال می  کنند. یک درصد از مواقع 
در ترافیک گیر کرده و 1.۶ در صد نیز صرف یافتن پارکینگ می  
شود. بدین ترتیب فقط ۵ درصد از عمر خودرو سواری برای راندن 

مفید صرف می گردد.

یک راننده و مالک خودروهای سنگین از خروج 7۰ درصدی سرمایه گذاران از حمل و 
نقل عمومی جاده ای در بخش ناوگان سنگین خبر داد.به گزارش تین نیوز، وی که خود 
در بخش ناوگان سنگین سرمایه گذاری کرده است، گفت: در سال 1399 حدود  7۰ درصد 
مالکان خودروهای سنگین  شامل اتوبوس کامیون، خودروهای خود را فروخته اند و سرمایه 
های خود را از حوزه حمل و نقل  جاده ای خارج کرده اند.وی با بیان این که بیشتر این افراد 
سرمایه خود را به حوزه ارز دیجیتال و یا ملک وارد کرده اند، از عدم تمایل به سرمایه گذاری 
در بخش حمل و نقل به دلیل اقتصادی نبودن آن به خصوص در بخش مسافری خبر داد.

سازمان هواپیمایی کشوری به استناد ماده )۵3( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور و نیز ابالغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال 14۰۰ کل کشور، متن نهایی 
اساسنامه این سازمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر مستثنی شدن این سازمان از شمول 
قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از 
بودجه عمومی استفاده می کنند، شده، مقرر بوده در چارچوب اساسنامه ای که ظرف 

هفته گذشته بانک مرکزی طی مکاتبه ای،  افزایش سقف  تسهیالت ساخت و خرید مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را به بانک مسکن ابالغ کرد 
که طبق آن، متاهل تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۵۸ میلیون تومان بپردازند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 
گذشته به ترتیب ۶۰ هزار و 3۰۰، ۶۰ هزار و 4۰۰  و ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطالعیه ای از آمادگی کلیه شرکت های هواپیمایی 
ایرانی، به منظور صدور بلیت سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی خبر داد.

در این اطالعیه آمده است، براساس دستورالعمل ابالغی سازمان حج و زیارت، کلیه 
شرکت های هواپیمایی داخلی، منتظر ارائه لیست زائران تایید شده در سامانه سماح بوده 
و به محض ارسال این لیست از سازمان حج و زیارت، شرکت های هواپیمایی نسبت به 

صدور بلیت هواپیما اقدام خواهند کرد.
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رئیسی: بهره برداری از ظرفیت های حمل ونقل ایران در همکاری با تاجیکستان 
هزینه وام مسکن چقدر است؟ 

 استثنا شدن سازمان هواپیمایی کشوری از قانون خدمات کشوری 

 اطالعات سامانه سماح به ایرالین ها ارائه نشده است 

تعدادی از رانندگان ناوگان عمومی سواری کرایه کشور که به طور مداوم در اغلب جاده های کشور در حال تردد هستند، گزارش هایی از وضعیت خراب جاده های کشور برای تین نیوز ارسال کرده اند. 

 خرید مسکن، امن ترین سرمایه گذاری در ایران است پیل های سوختی هیدروژنی در صنعت خودرو سواری 

راه روشن است

هفته ان هم

در ترکیه دو نوع سند ارایه می شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است. 
وقتی خانه را به یک فرد خارجی می فروشند بعضا دولت می گوید که این سند شرایط 
دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می گویند شما باید چند سال اینجا بمانید و بعد اقامت 
دریافت کنید. به هر حال هزینه های زندگی در آنجا زیاد است و 
شغل چندانی برای ایرانی ها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری موارد با 
دریافت نصف یا یک سوم پول خانه خود مجبور به بازگشت می شوند.
بعضی هموطنان ما خودروشان را در فروگاه دوبی گذاشتند و آمدند؛ 
زیرا فشارهای اقتصادی به آنها وارد شد و تعدادی از افراد حتی به 

هفته انهم
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