
   

در پی کاهش ۷۰ درصدی پروازها و تقاضای مردم برای سفرهای هوایی در هفته گذشته، قیمت 
بلیت هواپیما به کمترین حد خود رسید.درپی اعمال محدودیت پذیرش مسافر هوایی از سوی 
ستاد ملی مقابله کرونا، پروازهای داخلی در هفته گذشته ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد و با وجود این 
میزان کاهش، تقاضای مردم هم برای سفرهای هوایی به حداقل رسید 
به گونه ای که حتی هواپیماها در این پروازهای محدود هم پر نمی شد.

وضعیت پروازهای داخلی در روزها و هفته گذشته نشان می دهد که تقاضا 
برای سفر بسیار کاهش پیدا کرده و این افت تقاضا بیانگر این است که مردم 
خودشان پروتکل ها را رعایت کرده و نگران شرایط کرونایی به وجود آمده هستند، 

 درخواســت جلوگیری از ارایه طرح های غیرکارشناسی از سوی نمایندگان 

موافقت کمیسیون عمران مجلس با وزیر پیشنهادی راه 

محمد اسالمی با وزارتخانه راه و شهرسازی خداحافظی کرد   آغاز تحویل اتوبوس آمبوالنس ایران خودرو دیزل از نیمه شهریور 

 سقوط قیمت بلیت هواپیما با کاهش تقاضای مردم 

عد از ظهر امروز سرانجام نوبت به بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس رسید و  چون رستم قاسمی مخالفی 
نداشت نمایندگان موافق نیز به دفاع از وی نپرداختند و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی راه، 

مسکن و شهرسازی خبر داد.

به گزارش تین نیوز، عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در سخنانی که ایرنا منتشر کرده با بیان این که ارزیابی این کمیسیون  
از برنامه  ها و صالحیت رستم قاسمی مثبت است، توسعه و افزایش سرعت قطارهای حومه به منظور کاهش زمان سفر، بازنگری سیاست های 
آمایش سرزمین و توسعه ملی مبتنی بر حمل و نقل و جلوگیری از توسعه بدون توجه به زیرساخت های حمل و نقلی، اصالح ساختار و کسب و کار 
در سازمان شرکت های تابعه حمل و نقل، آماده سازی پروژه های نظامند کردن عوارض و ... از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی در حوزه راه و ترابری 
ذکر کرد. در ادامه رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به دفاع از برنامه  های خود پرداخت.به نوشته تسنیم وی در دفاع از برنامه های 
خود در بخش راه و ترابری گفت: برخی در شروع دوره سازندگی باور نداشتند که طرح های بزرگ ساخته شود. آزاد راه  های کشور، جاده  های اصلی و 

همچنین خطوط ریلی توسط قرارگاه ساخته شد. در بخش دریایی، طرح  های کوچک دریایی توسط خارجی  ها ساخته می شد.

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در پیامی خطاب به 
کارکنان این وزارتخانه با آنها خداحافظی کرد.

 محمد اسالمی در پیامی خطاب به کارکنان این وزارتخانه با 
آنها خداحافظی کرد.متن پیام اسالمی به این شرح است:بسمه 
تعالی السالم علیک یا اباعبداهلل برادران و خواهران گرامی، 
همکاران محترم، خانواده بزرگ راه و شهرسازی یکی از 
موهبت های بزرگ برای هر خدمتگزار، فرصتی است که 
برای خدمت به مردم شریف ایران اسالمی فراهم می شود. 
فرصتی که در عین حال متضمن مسئولیتی خطیر نیز است.

تاکنون قرارداد ساخت و تولید ۲۰ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس درخواست شده از سوی سازمان اورژانس 
کشور منعقد شده و مطابق با این قرارداد، محصوالت از 
نیمه شهریورماه تحویل داده خواهد شد. تاکنون قرارداد 
ساخت و تولید ۲۰ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
درخواست شده از سوی سازمان اورژانس کشور منعقد شده و 
مطابق با این قرارداد، محصوالت از نیمه شهریورماه تحویل 
داده خواهد شد. قرارداد ساخت و تولید ۲۰ دستگاه دیگر 
اتوبوس آمبوالنس به زودی منعقد و اجرایی خواهد شد.

محمدجواد شاهجویی-کارشناس حمل و نقلمحمد رجبی- مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا حسن خوشخو-مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی
وضعیت بخش حمل و نقل ریلی مسافری رو به رشدی نیست و هر روز شاهد از دست دادن 
واگن، کاهش تعداد صندلی و ... هستیم.هزینه های بخش مسافری با درآمدهای این بخش 
هماهنگی ندارد و متاسفانه نظام تعرفه گذاری در کشور، متاثر از یکسری تصمیمات غلط است 
و اگر این روند ادامه یابد فضای بخش مسافری به سمت میرایی می 
رود.راهکارهایی که برای حل این مشکل وجود دارد این است که تا 
جایی که می شود هزینه های این بخش کاهش یابد. امکان کاهش 
بخشی از هزینه ها در دست دولت است که می تواند در قالب یارانه، 

هزینه های لکوموتیو را کاهش یا تخفیف بدهد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی راه، مسکن 
و شهرسازی خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عبدالجالل ایری در جلسه علنی 
نوبت عصر امروز )دوشنبه( مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون عمران مجلس 
درباره رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی را به شرح زیر قرائت کرد.

»هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمیبا سالم و احترام؛
مستند به ماده )۲۰۲( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، به  پیوست گزارش کمیسیون 
عمران در خصوص بررسی صالحیت و برنامه های ارائه شده آقای مهندس رستم قاسمی 

قیمت تایر از امروز یک شهریور ماه ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، با مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت 

تایرهای تولیدی در کشور ۱۵ درصد افزایش یافت.
تاریخ اجرای این مصوبه از امروز اول شهریور ماه تعیین شده است.

گفتنی است؛ آبان ماه سال گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری تایر آزاد شد 
که بر همین اساس قیمت تایر توسط انجمن تایر و با نظارت سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان مشخص می شود.

۲ ایستگاه در حال تکمیل شهید رضایی و توحید که مربوط به خطوط 6 و ۷ مترو 
می شوند، مورد بازدید میدانی معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل شرکت مترو 
تهران قرار گرفتند.طی بازدیدی که با حضور دکتر سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران انجام شد، مهندس علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران 
ضمن تشریح آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه های شهید رضایی در 
خط 6 و توحید در خط ۷ ابراز امیدواری کرد ایستگاه شهید رضایی اواخر شهریور ماه 
و ایستگاه توحید اواخر مهر ماه وارد مدار بهره برداری شبکه خطوط مترو تهران شوند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: پروانه کار رانندگان تاکسی که در 
طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نکنند و از تزریق واکسن امتناع کنند تمدید نمی شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، مرتضی ضامنی افزود: تعدادی از رانندگان 
تاکسی در طرح واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها مشارکت 
نمی کنند و اگر چنانچه این افراد بدون عذر موجه پزشکی از تزریق واکسن کرونا امتناع 
کنند، محدودیت هایی برای آن ها اعمال خواهد شد و پروانه فعالیت تمدید نمی شود.

شماره هفتصد و سی و دوم- نسخه آزمایشی -اول شهریورماه ۱۴۰۰

تین

تین
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دفاع رستم قاسمی از برنامه های خود/ وعده به کارگیری افراد پاکدست  
 افتتاح 2 ایستگاه مترو در شهریور و مهر ماه 

تایر ۱۵ درصد گران شد 

 عدم تمدید پروانه کار رانندگانی که واکسن کرونا تزریق نکنند 

رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داد آن سازمان، از دخالت مسئوالن غیر مرتبط به خصوص نمایندگان مجلس در پدیدآوری و اجرای طرح های عمرانی کارشناسی نشده، جلوگیری نماید. 

 افت عملکردی راه آهن بعد از سال ۱397  تضعیف حمل و نقل ریلی مسافری با نظام تعرفه گذاری نادرست 

راه روشن است

هفته ان هم

افت شاخص های عملکردی شبکه حمل و نقل ریلی کشور بعد از سال ۱39۷ تا کنون بر هیچ یک 
از دست اندرکاران، کارشناسان و مدیران این حوزه پوشیده نیست. چه در حوزه حمل بار داخلی و بین 
المللی و چه در حوزه حمل مسافر درون شبکه ریلی و چه از منظر نگاهداشت شبکه و آالت نقلیه 
ریلی، آمارهای رسمی و غیر رسمی، از بدتر شدن اوضاع حکایت می کنند.
این در حالی است که بدنه مدیریت فعلی شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران معتقد است نه تنها در سه سال گذشته، وضعیت شبکه 
حمل و نقل ریلی نامطلوب نبوده، بلکه نوع مدیریت این شبکه در 
این سال ها پیشرو، کم نظیر و با بهره وری باال همراه بوده است. 

هفته انهم
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