
   

 برجام؛ فرصتی که برای صنعت هوانوردی کشور از دست رفت 

 خسارت 410 میلیاردی بارش های بهمن ماه به راه های خوزستان 

فرمانداری نمی تواند مصوبات شورای شهر را رد کند  ایجاد کانال مالی هما با اروپا 

 مزایای ساخت محور ریلی چابهار-سرخس چیست؟ 

رئیس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راه ها گفت: بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی۱۳ هزار و ۵۲۹ نفر طی ۹ ماه امسال در حوادث رانندگی جان 
باختند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ دهم درصد افزایش یافته است.

محمد بخارایی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز نسبت به از دست رفتن حریم راه ها در ۳0 کیلومتری شهرها هشدار داد.

وی دراین باره گفت: از مدت ها قبل تالش کردیم که شهرداری و دست اندرکاران حوزه حمل ونقل را نسبت به وضعیت تصادفات و آمار رو به رشد تلفات 
در ۳0 کیلومتری شهرها حساس کنیم تا تدابیری اندیشیده شود که مانع ادامه تصرف حریم راه ها شود.

او بابیان این که اکنون در بیش تر استان ها حریم راه ها تصرف شده است؛ توضیح داد: از باز کردن مغازه تا حضور دست فروش ها در حریم راه ها و هم چنین 
تبدیل حریم به انبارها و پارکینگ که بخشی از آن توسط خود شهرداری ها صورت می گیرد عامل خطر جدی برای ایمنی شده است.

هما اخیراً اپلیکیشن موبایلی شبکه فروش را راه اندازی کرده 
و از ابتدا هم بر روی فروش پروازهای چارتر کار نمی کرد.

مشخص نیست قرارداد هما با ایرباس که شامل ۱00فروند 
هواپیما مسافربری بود هم توسط این شرکت پیگیری 
شده است یا خیر.هما در قراردادی ۱00فروند هواپیمای 
مسافربری از ایرباس خریداری کرده بود که تنها دو فروند 

ایرباس ۳۳0 و یک فروند ۳۲۱ به هما تحویل شد.

 عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر این نکته تاکید کرد 
که، فرمانداری نمی تواند مصوبات شورای شهر را رد کند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، قاسم میرزایی نیکو، در خصوص 
اختالف نظر فرمانداری، شورای شهر و شهرداری در مورد 
نحوه اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد، اظهار داشت: 
در فرمانداری کمیسیون تطبیقی وجود دارد که تمام 
مصوبات شورای شهر باید در آن مورد بررسی قرار گیرد.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل سید میثم الجوردی،کارشناس حمل ونقل ریلی
 پس از انقالب اسالمی، در استان دوهزار و ۸00 کیلومتر راه روستایی و هزار و ۶00 کیلومتر راه  
اصلی از آسفالت گرم برخوردار شده اند.در موضوع بازآفرینی در سال جاری قرار است سه هزار و ۲00 
واحد در محالت هدف بهسازی و احداث شود و هزینه آن باالی ۱00 
میلیاردتومان برآورد شده است که ۶0 میلیارد در قالب وام و باالی ۴0 
میلیارد در قالب خدمات زیربنایی و روبنایی در استان هزینه خواهد شد.

بعد از انقالب در بخش مسکن و شهرسازی ۱۸ شهرک به مساحت ۹۵۸ 
هکتار ساخته و بهره برداری شد .

ترافیک مرکز شهر در روزهای پنج شنبه با حذف این طرح افزایش یافته است.: این 
وضعیت )مجانی، اما ترافیک( از دید یک عده اتفاقی خوب وازدید عده ای دیگر بد 

است.این اتفاق از دید افرادی که می خواهند وارد محدوده مرکزی 
شوند و تا پیش ازاین محدودیت داشتند، رضایت بخش است، ولی 
از دید عده ای دیگر که طرح ترافیک داشتند، این محدوده شلوغ تر 
شده و ناراضی هستند. ما درحال بررسی این موضوع هستیم، اما 
هنوز به چنین تصمیمی نرسیده ایم که روز های پنجشنبه مانند 

سال های گذشته مشمول اجرای طرح ترافیک شود.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفته است که خسارت 
وارده بر اثر بارش های بهمن ماه امسال به زیرساخت های راه های استان در ۵0۸ مورد 

پل و ابنیه مبلغی بالغ بر ۴۱0میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال برآورد شده  است.
به گزارش تین نیوز  از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، حیدر 
مطاعی معاون راهداری این سازمان گفته است بارش های اخیر در استان خوزستان 

باعث تخریب ۸۷0 کیلومتر از راه های استان شده است که برای اصالح این خرابی ها 
اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال براورد شده است.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی، گفت: در ده ماهه سال جاری، ۲۳۱ هزار تن محموله 
صادراتی با سه هزار و ۷00 دستگاه واگن از ایستگاه شهید مطهری بارگیری و به 

مقاصد کشورهای آسیای میانه از طریق مرز ریلی سرخس صادرشده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۵ برابری را ثبت کرده است. به گزارش تین نیوز و به نقل 

از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، محمدهادی ضیایی مهر توضیح داد: 
ایستگاه شهید مطهری در حوزه صادرات ریلی کشور با سهم ۳۴ درصدی از کل و سهم 

۴۳ درصدی از صادرات در مرز ریلی سرخس قرار دارد.

قرارداد تأمین و ساخت ۳۱۵ دستگاه واگن مترویی با شرکت چینی پوژن امضاشده و 
دولت هزینه تأمین واگن های قطار شهری چند شهر ذکرشده در قرارداد را برعهده دارد. 

حسین رجب صالحی، مدیرکل دفتر حمل ونقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور با اعالم این خبر افزود: تغییرات ارزی و تخصیص ارز نیمایی باعث 
شده بود که مابه التفاوت ریالی زیادی برای تأمین واگن برعهده شهرهای بهره بردار باشد.

استان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۱۲ بندر مسافری و پیشرفته ترین ناوگان مسافری 
دریایی کشور، ترابری ایمن ساالنه ۲0 میلیون نفر سفر را در کارنامه گردشگری دریایی 
خود دارد. اله مراد عفیفی پور در حاشیه همایش »از خزر تا خلیج فارس« و بازدید ۲00 نفر 
از سیاست گذاران و فعاالن صنعت گردشگری، افزود: اقدامات سازمان بنادر برای توسعه 
زیرساخت های بندری و استانداردسازی ناوگان گردشگری دریایی این استان در ایفای 

مسئولیت های اجتماعی برای فعاالن صنعت گردشگری کشور است.
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حریم راه ها در 30 کیلومتری شهرها تصرف شده است 
 کمک دولت برای تأمین واگن مترو شهرهای کشور 

رشد ۵ برابری صادرات به کشورهای آسیای میانه از مسیرهای ریلی 

ترابری ساالنه ٢0 میلیون گردشگر دریایی 

هفتهانهم
راهروشناست

نرخ بازده داخلی برای پروژه ریلی چابهار-سرخس بیش از ۲0 درصد ارزی خواهد بود.
هزینه الزم برای ساخت محور ترانزیتی چابهارـ  سرخس، حدود ۱۴ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود.تعرفه حق دسترسی حمل بار ترانزیتی 
برای این محور، حدود ۵0 فرانک )معادل تعرفه کنونی حمل بار از 
بندرعباس به سرخس( به ازای هر تن برآورد شده است. با توجه به 
این موارد، اگر زمان ساخت پروژه را چهار سال، مدت بهره برداری 
توسط سرمایه گذار را ۲0 سال، بار مبنای ترانزیت برای سال اول 
بهره برداری را ۴ میلیون تن و با رشد ساالنه ۵ درصد، در نظر بگیریم

در پنجره برجام، امکان خرید ۲ فروند دیگر ارباس ۳۳۰ نو وجود داشت که متاسفانه انجام نشد. 

دستاوردهای راه وشهرسازی اردبیل پس از انقالب 

هفتهانهم

طرح ترافیک پنج شنبه ها مجددًا برمی گردد؟ 
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