
   

کوتاهی در انجام وظایف و سهل انگاری هم نوعی تعمد محسوب می شود، آتش سوزی در گمرک 
اسالم قلعه افغانستان هم مرز دوغارون ایران هم قطعًا کوتاهی مسئوالن افغانستانی بوده و هشدار 
و زنگ خطر جدی برای مسئوالن و رانندگان ایرانی است.اگر تا کنون چنین اتفاقی در مرز افغانستان 
نیفتاده بود،   یا اگر چنین اتفاقی تا کنون برای رانندگان ایرانی در مرزهای 
ایران نیفتاده است، تنها معجزه و نظر لطف خداوند متعال بوده است، 
ولی آیا هیچ مسئولی می تواند تضمین کند که هرگز چنین اتفاقی در 
مرزهای ایران نخواهد افتاد؟  آیا مسئوالن فکر نمی کنند  باالخره طبیعت 
و عناصر طبیعی هم نقش بسیار مهمی در یک نهایت هم پیروز می شوند

رشد ۵۰درصدی تولید خودرو در گرو دریافت ۲۷هزار میلیاردتومان 

 خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می شوند 

تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل فرودگاه سمنان  ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده اوراق مشارکت هفته آینده آزاد می شود 

 هشدار نسبت به وضعیت محوطه گمرک بازرگان

وزیر راه و شهرسازی گفت: مرحله اول پروژه نوسازی ناوگان باری از محل ورود کامیون های با عمر حداکثر 3 سال با 1250 دستگاه کامیون به 
نتیجه رسید و سری اول کامیون ها برای ترخیص و شماره گذاری در حال آماده سازی است.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان کامیونی از محل 
واردات کامیون های با عمر سه سال اظهار داشت: این پروژه به نتیجه رسیده است، بسیار تالش کردیم و با وجود مزاحمت هایی که عده ای بدون 

منطق ایجاد کرده بودند، سری اول کامیون ها برای ترخیص و شماره گذاری در حال آماده سازی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سری اول این پروژه 1250 دستگاه کامیون است، افزود: این کامیون ها به روزترین کامیون های ناوگان جاده ای 
است که امیدواریم به کاهش سوانح رانندگی، ارتقای ایمنی جاده ها و تسریع در حمل کاالی جاده ای کمک کند. وی اظهار داشت: 55 هزار دستگاه 

کامیون با عمر باالی چهل سال داریم که در راستای ارتقای کیفیت بهره وری، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی سیر، باید نوسازی شوند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های ناوبری هوایی گفت: 
رئیس جمهوری به منظور تکمیل طرح های عمرانی فرودگاه سمنان 
با درخواست 300 میلیارد ریالی وزیر راه و شهر سازی موافقت کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سیاوش امیر مکری روز 
چهارشنبه در دیدار با علیرضا آشناگر استاندار سمنان در سالن 
اجتماعات فرودگاه سمنان ابراز داشت: یکی از اقدام های موثر در 
فعال سازی فرودگاه های کشور از جمله فرودگاه سمنان و شاهرود 
فعال سازی ایر تاکسی در این مراکز برای پروازهای زیر ۹ نفر است.

معاون شهردار تهران از وثیقه 2 ملک شهرداری در 
دفترخانه ای جهت آزادسازی باقیمانده پول اوراق مشارکت 
سال ۹8 خبر داد و گفت: احتماال این پول هفته آینده جهت 
استفاده در حمل و نقل عمومی وصول می شود. سیدمناف 
هاشمی معاون شهردار تهران در حاشیه مراسم بهره برداری 
همزمان از ورودی های جدید ایستگاه های میدان صنعت 
و بزرگراه بسیج در مورد آزادسازی باقیمانده پول اوراق 
مشارکت سال ۹8 اظهار داشت: از اوراق مشارکت سال 
۹8، 500 میلیارد تومان باقی مانده است و بر همین اساس 

کاپیتان علیرضا برخور-مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما(مرتضی ضامنی- مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور  عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران
ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت دی ماه ۶80 هزار خودروی حمل و نقل عمومی 
با کاربری مختلف از جمله آژانس تاکسی تلفنی)زیر نظر شهرداری ها و صنفی(، تاکسی های 
 ،CNG اینترنتی، تاکسی های فرودگاهی و ویژه، تاکسی های شهرهای بدون جایگاه
تاکسی های برون شهری، ناوگان تحت پوشش آرامستان ها، راهبران 
آموزش و پرورش و پیک موتوری واریز شد.: سهمیه دی ماه ناوگان 
اعتباری بیش از یکهزار و 231 میلیارد ریال است که در 2۹ بهمن ماه به 
حساب رانندگان واریز شده است. این اعتبار در کلیه کارت های بانکی 
رانندگان شارژ می شود و آنها صرفا در زمان سوختگیری می توانند از

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت که با اصالح طرح 
ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می شوند.

حجت اهلل فیروزی در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز سه شنبه 
کمیسیون صنایع گفت: در این جلسه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده 
از شورای نگهبان با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اصالح 
شد، بر اساس این اصالح مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز یکی از وعده های مهم در حوزه حمل و نقل و راهداری 
به منظور مقاوم سازی و بازسازی پروژه ها و نوسازی ماشین آالت به مرحله عملیاتی 
و اجرایی رسیده و مراحل تصویربرداری از ۶0 هزار کیلومتر راه پایان یافته است.

 »محمد اسالمی« در مراسم رونمایی از ۴2۶ پروژه  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با اعتبار یک هزار و 200 میلیارد تومان به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، افزود: رویکردها، برنامه ها و اقدام ها در حوزه حمل ونقل و راهداری تغییرات 
اساسی کرده و کارکرد سازمان راهداری در ماه های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از درگیری ۴ ماهه با موضوع 
سقوط هواپیمای تهران- یاسوج گفت و افزود: نمای کلی سالن تشریح پزشکی قانونی 

این استان پس از تحویل گرفتن محموله های بافت های انسانی وحشتناک بود.
به گزارش تین نیوز، »کامروز امینی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا  از خاطرات 
تلخ حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج در 2۹ بهمن سال ۹۶ یاد کرد و به ایسنا 
گفت: در این سانحه هوایی ۶۶ نفر از مردم کشور که تعداد زیادی ازآنها از اهالی 

استان کهگیلویه و بویراحمد بودند به رحمت خدا رفتند.

حال ناخوش صنعت خودروسازی ایران گویا قرار نیست بهبود یابد و اتفاقا هر روز هم بر وخامت 
حال آن افزوده می شود. تصمیم گیران و سیاست گذاران نیز با وجود هشدارهای کارشناسان 
و رفتار معکوس بازار همچنان بر رویکردهای خودرویی خود تاکید دارند و ادامه چنین روندی 
این ابهام را ایجاد کرده که منافع یک قشر خاصی در وضعیت فعلی خودروسازان تامین می 
شود که اقدامی برای اصالح آن صورت نمی گیرد.درواقع خودروسازان بواسطه قیمت گذاری 
دستوری و نیز به دلیل عدم تطابق هزینه های تولید و فروش با زیان تولید و زیان انباشته 
روبه رو هستند و از دیگر سو هزینه های سربار این شرکت ها رشد چشمگیری یافته است.

شماره ششصد و  بیست و سوم- نسخه آزمایشی -۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

نوسازی ۵۵ هز ار دستگاه کامیون در ۵ سال 
خاطرات تلخ از سقوط پرواز تهران- یاسوج

مراحل تصویربرداری از ۶۰ هزار کیلومتر راه پایان یافت 

حمایت از خودروسازان زیان ده به نفع کیست؟ 

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادعا کرده است: برای تحقق هدف گذاری افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان خردادماه سال آینده، این صنعت نیازمند ۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی است. 

افزایش بدهی هما به دلیل عدم پرداخت تقسیط ها طی چند دهه گذشته واریزسهمیه اعتباری سوخت دی ماه خودروهای حمل ونقل عمومی 

راه روشن است

هفته ان هم

اکنون وضعیت مالی هما خراب است و فقط در بخش ارزی، نزدیک به 820 میلیون دالر 
بدهی وجود دارد و ما نیز در تالشیم تا به هر نحو ممکن، مشکالت مالی آن را برطرف کنیم.

البته صدور اینگونه نامه ها باعث می شود تا همه فکر  کنند که پرداخت ها انجام شده است و 
در نتیجه انتظارها از هما باال می رود و مشکالتی از جنس دیگر برای 
این شرکت فراهم می شود. تاکنون وزیر راه و شهرسازی با تمام قدرت 
و توان از هما دفاع کرده است و تالش کرده تا مشکالت این شرکت را 
برطرف کند؛ اما همانگونه که می دانیم وزیر نیز تا حدودی اختیارات 
دارد و نمی توان حل تمامی مسایل را از سوی ایشان انتظار داشت.

هفته انهم
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