
   

با توجه به اختالف که بین قیمت کارخانه و قیمت کذایی بازار وجود دارد و این حجم باالی 
متقاضیان و عرضه محدود، قرعه کشی روش مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان ربطی 
ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستنددر حال حاضر دوره برخی از اعضای شورا به 
اتمام رسیده و طبق قانون عضویتی در آن ندارند و با توجه به این که تعداد 
اعضا به حدنصاب نمی رسد، نمی توانیم جلسه ای برگزار و تصمیم گیری 
جدیدی انجام دهیم. این در حالی است که از مدتی پیش ما طی نامه ای 
به دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، 

دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و اتاق   بازرگانی اعالم کردیم

 افزایش اشتغال از طریق توسعه پروژه های حمل ونقل و شهرسازی 

 ماجرای تعطیلی پایگاه اورژانس هوایی یاسوج چیست؟ 

ضرورت افزایش سهم مترو از حمل و نقل عمومی  پر کردن هواپیما در پروازها تخلف ایرالین هاست 

هیچ تغییری در روش قیمت گذاری خودرو اعمال نشده است 

براساس آخرین آمارهای ثبت شده از مرکز مدیریت راه های کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف در تعطیالت پایانی ماه صفر در بازه 
زمانی ۱۲ تا ۱۷ مهرماه رکوردهای عجیب و غریبی توسط مردم در سفرهای جاده ای به ثبت رسید چرا که در این ایام روند سفرهای جاده ای مردم 
فراتر از انتظارات و به طور فزاینده ای آغاز شد به گونه ای که از ۱۲ مهرماه دو میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۶۷ وسیله نقلیه در محورهای بین استانی 

تردد کردند که این آمار نسبت به روز قبل از آن ۱۲ درصد و نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافت.

 به گزارش تین نیوز به نقل از  ایسنا، گرچه در روزهای بعد نیز تقریبا همین تعداد خودرو در محورهای مواصالتی تردد کردند و آمارها نشان می دهد 
که در بازه زمانی ۱۲ مهرماه تا ۱۶ مهرماه روند سفرهای جاده ای مردم به ویژه در روزهای اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است چرا که تردد بین 
استانی در روز گذشته ۱۶ مهرماه به دو میلیون و ۶۴۷ هزار و ۸۲۵ وسیله نقلیه رسید که نسبت به روز قبل از آن ۳۶ درصد و نسبت به روز مشابه 
در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. البته این رکودشکنی عجیب و غریب نه تنها فراتر از انتظارات و پیش بینی های صورت گرفته از 
سوی دستگاه های مختلف بود بلکه تاکنون چنین حجم تردد و سفرهای بین استانی جاده ای طی یک سال و نیم گذشته )در دوران شیوع ویروس 

کرونا( به ثبت نرسیده بود.

در روزها و هفته گذشته برخی از کاربران فضای مجازی 
که اتفاقا در میان آن ها برخی از سلبریتی ها نیز هستند، ادعا 
کردند پروتکل های بهداشتی مانند محدودیت پذیرش ۶۰ 
درصدی مسافر در پروازهای داخلی از سوی برخی ایرالین ها 
رعایت نمی شود و این مسئله را نگران کننده دانستند.
 سروش قهرمانلو )موزیسین( در اینستاگرام نوشته بود: 
»هواپیمایی تابان هنگام خرید بلیط به علت پروتکل های 
بهداشتی کرونا پول دو بلیط را از مسافران گرفته ولی در 
عمل همه صندلی ها را فروخته و در جواب اعتراض گفته 

شهردار تهران در حاشیه افتتاح ایستگاه مترو شهید رضایی، 
بهره برداری از ورودی دوم ایستگاه برج میالد و بازدید از 
محوطه کارگاهی ایستگاه حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
در خط ۶ مترو در جمع خبرنگاران گفت: در وهله نخست 
باید از کسانی که طی سال های گذشته با زحماتشان سبب 
شدند، امروز تهران در وضعیتی قرار بگیرد که از هفت خط 
مترو به صورت عملیاتی استفاده شود، تشکر کنیم. در حال 
حاضر این سهم ۱۰ درصد و  ۲۳ درصد نیز سهم اتوبوسرانی 
است. توسعه حمل و نقل ریلی بر محور مترو، حرکت کنیم.

رضا شیوا -رئیس شورای رقابت اقبال شاکری-عضو کمیسیون عمران مجلسمحمدرضا رضایی کوچی-رئیس کمیسیون عمران مجلس
 اقساط وام جهش تولید مسکن به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند اما در سال اول، 
سقف اقساط نباید از ۲ میلیون تومان بیشتر باشد.سیاست ما در طراحی بازپرداخت اقساط 
این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارمندان صرف بازپرداخت اقساط این وام و در سال های 
بعد متناسب با نرخ تورم، رشد پلکانی داشته باشد.توان ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر از این عدد را داریم، 
هرچند با یک شرکت چینی برای انبوه سازی در پروژه جهش تولید 
مسکن مذاکره شده اما معتقدم شرکت های داخلی و مهندسان ایرانی 

توان ساخت یک میلیون واحد در سال را دارند.

 جهانبخش وحدت نژاد ضمن تایید تعطیلی پایگاه اورژانس هوایی یاسوج گفت: بالگرد 
اورژانس یاسوج تا پایان قرارداد قبلی اش) ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰( تسویه شده و قرارداد 
جدید هم توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی امضاء شده اما از طرف شرکت هلیکوپتری 
ایران تا کنون امضاء نشده است. وی در خصوص دلیل امضا نشدن قرارداد از سوی شرکت 
هلیکوپتری ایران اظهارکرد: دلیل این مساله متاسفانه بخاطر اینکه شرایط تامین قطعات 
بالگرد برای شرکت مذکور سخت شده است و دنبال افزایش درصد بیشتری نسبت به 

قرارداد قبل با سازمان اورژانس کشور است.

در جهانی زندگی می کنیم که وابستگی به حمل و نقل، بخشی جدایی ناپذیر از آن است 
زیرا انتقال بار و مسافر، در بستر حمل و نقل معنا پیدا می کند. ایمنی مسافر و سرعت 
انتقال بار، اهمیت فراوانی دارد و از این رو در انتخاب مد حمل و نقل مورد نظر، بسیار 
دارای اهمیت است، حمل و نقل ریلی، ایمن ترین مد حمل و نقلی است که می تواند حجم 
زیادی از بار و مسافر را در زمان کوتاهی جا به جا کند. جدا از اهمیت حمل و نقل داخل 
هر کشور، ترانزیت بار از طریق هر کشور، منبع درآمد فراوانی است که می تواند محرک 
اقتصادی مناسبی برای سایر بخش های مولد کشور محسوب شده و به محرومیت زدایی 

علی امام روز دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه ایستگاه مترو شهید 
رضایی  گفت: ایستگاه شهید رضایی، سیزدهمین ایستگاهی است که در خط ۶ 
راه اندازی شد و در مجاورت با خیابان های پرترددی از قبیل ۱۷شهریور،  شهید 
رضایی )منصور( و تیردوقلو، مسافران پرشماری از مناطق ۱۲ و ۱۵ خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه ادامه داد: ایستگاه شهید رضایی بین ایستگاه 
های بعثت و میدان خراسان قرار دارد که پیش از این ایستگاه بعثت در خط ۶ به 

بهره برداری رسیده بود.

در بیست و چهارمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت خود، چهار محصول 
راناپالس، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، دناپالس توربوشارژ اتوماتیک و پارس 
بنزینی را با موعد تحویل حداکثر سه ماهه عرضه می کند.به گزارش تین نیوز به نقل 
از گروه صنعتی ایران خودرو )ایکوپرس(  این طرح از فردا سه شنبه ۲۰ مهرماه به مدت 
چهار روز به اجرا گذاشته می شود و تا پایان روز جمعه ۲۳ مهرماه، امکان ثبت نام اولیه 
برای متقاضیان وجود دارد.  مشتریان نهایی با قرعه کشی در حضور نمایندگان نهاد های 

ناظر در روز شنبه ۲۴ مهرماه انتخاب خواهند شد. 

شماره هفتصد و  پنجاه و دوم- نسخه آزمایشی -۱9 مهرماه ۱۴۰۰

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

 رکورد سفرهای پس از شیوع کرونا شکسته شد 
 ایستگاه مترو شهید رضایی تهران افتتاح شد 

چرا جاده در حمل بار و مسافر از راه آهن سبقت گرفت 

۴ محصول ایران خودرو در فروش فوق العاده ۲۰ مهر 

جلسه برنامه های ملی پیشنهادی توسعه حمل و نقل و شهرسازی در راستای ایجاد یا افزایش اشتغال در سطح کشور برگزار شد 

کاهش عمر مفید بناهای نوساز در ایران کمتر از ۱۰ روز دیگر مشکل ضامن وام مستاجران حل می شود 

راه روشن است

هفته ان هم

 با استفاده از فناوری نوین BIM در پروژه های ساختمانی ایجاد یکپارچگی در حوزه های 
مختلف همچون طراحی، اجراء و مدیریت پروژه فراهم می شود که موجب کاهش چشمگیر 
در هزینه و زمان هر پروژه ساخت خواهد شد.با شروع استفاده از فناوری بیم )BIM( در ساخت 
و سازهای کشور و با همراهی نهادهای ذیصالح همچون سازمان نظام 
مهندسی، نظام فنی و اجرایی، مجلس شورای اسالمی و دیگر ارگان 
ها زمینه حضور گسترده برای فناوران بیم در کشور فراهم می شود. 
امروزه به علت هزینه های باال در ساخت و استفاده از مصالح با کیفیت 
پایین تر موجب کاهش عمر مفید ساختمان تا حدود ۳۰ سال شده است 

هفته انهم
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