
 تامین الستیک از بازار سیاه آن هم به صورت گران و نقدی 

سازمان امور مالیاتی باالخره کوتاه آمد! 

حق پیاده  روی در تهران از بین رفته است  ایران از ای تی آر شکایت می کند 

دستورالعمل ترامپ فقط درباره هواپیماهای آمریکایی است هم داستانی ضدرسانه با ترامپ برندسازی در ایرالین ها مشتریان وفادار می آفریند 

موضوع خروج ناوگان فرسوده از شبکه ریلی مسافری از اواسط بهار امساال تا تیر ماه نقل محافل تخصصی این صنعت و بازار داغ رسانه ای بود.

به گزارش تین نیوز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در این باره به خبرنگار ما گفت: کمیسیون ماده4 راه آهن مشخص کرد که 
شرکت راه آهن مسئول تعیین میزان ایمنی واگن های مسافری است و بر این اساس، بسیاری از قطارهای موجود به انجام تعمیرات نیاز داشته اند.

سید ابوالفضل موسوی بیدکی با ابراز امیدواری از حل نسبی این مساله با تعمیر دو هفته ای این ناوگان تحت نظارت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، افزود: درواقع این کمیسیون مشخص کرد که برخی از واگن های فرسوده در سطح تعمیرات سطح یک یا دو قرار داشتند که این موضوع 

بر اساس سال های بهره برداری مشخص شد.

شرکت در هر شرایطی ملزم به اجرای قراردادش است 
و آن نمی توانند به خاطر برخی مسائل، از اجرای 
تعهداتشان کنار بکشند، زیرا شرکت ای تی آر، با توجه به 
اقدامات آمریکا باید پیش بینی این مسئله را می کرد. 
رویکرد و اقدامات جدید شرکت ای تی آر با حضور 

مسئوالن مربوطه موردبررسی قرار خواهد گرفت.

ترافیک صدر نسبت به قبل از ساخت این پل 
تغییری نکرده است، خیلی مواقع مردم وقتی مسیری 
باز می شود به سمت استفاده بیشتر از خودروها 
می روند. اگر کسی پیش از این جرأت نمی کرد به 
خاطر ترافیک پل صدر از خودرو شخصی استفاده 
کند، بعد از احداث این پل این کار  انجام شد، با این 

کار اعتیاد به استفاده از خودرو بیشتر شد.

علیرضا منظری ، نماینده سابق ایران در ایکائوعباس  آخوندی، وزیر راه و شهرسازی داوود ربیعی،کارشناس هوانوردی

از قدیم گفته می شد که باید به انقالبی های دو آتشه شک کرد. این حدیث 
رسانه های انقالبی دوآتشه  ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش او بر 
علیه دولت خبرسازی می کنند. روز یکشنبه صبح که از منزل بیرون آمدم 
پیامکی از خبرنگار تسنیم دریافت کردم مبنی بر اینکه »آخوندی: اداره بندر 
چابهار به هند واگذار می شود، انسان وطن دوست از شنیدن این اخبار بمیرد 

مرگ بر او رواست«. در این باره در ادامه توضیح خواهم داد.

آنچه از سوی دولت ایالت متحده آمریکا مطرح شده در رابطه با موافقت نامه های 
بین المللی پروازهای عبوری یا چگونگی اجرای آن سیاست جدیدی به وجود 

نمی آورد و این دولت تعیین تکلیف خاصی انجام نداده است.
طبق موافقت نامه های بین المللی پروازهای عبوری از فضای کشورهای 
متعاهد عضو باید برقرار باشد و هر کشوری موظف است فضای هوایی خود 

را برای عبور هواپیماهای سایر کشورهای عضو فراهم کند.

یک عضو هیات مدیره شرکت راه آهن از پذیرفته شدن ادله راه آهن توسط سازمان 
امور مالیاتی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر خبر داده است.

به گزارش تین نیوز، مدیرعامل شرکت جوپار ضمن ابراز امیدواری از دریافت 
چنین خبری گفت: هنوز ابالغیه ای در این زمینه به شرکت ها ارسال نشده است.

رئیس پلیس راهور تهران در نشست تخصصی فرماندهان پلیس راهور تهران 
بزرگ و مدیران حوزه معاونت و معاونان حمل ونقل و ترافیک مناطق 22گانه 
تهران که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به این که تهران شهر متفاوتی است و 
غیرقابل مقایسه با سایر کالن شهرهای ایران است، اظهار کرد: در طی روز شاهد 
تصادفاتی در تهران به دالیل مختلف هستیم و ما باید بتوانیم با همکاری پلیس 

و شهرداری تهران خواسته های شهروندان را محقق کنیم.

اخیراً اداره هوانوردی فدرال ایاالت متحده آمریکا با انتشار بیانیه ای به خطوط 
مسافربری نسبت به استفاده از فضای آسمان ایران هشدار داده است و این موضوع 
نگرانی هایی را در راستای کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران ایجاد کرده است.
ما هم در سازمان هواپیمایی کشوری یکسری راهکارها برای کاهش خروج 
پروازهای عبوری از آسمان ایران خواهیم داشت و در همین راستا متخصصان ما 

در حال بررسی این راهکارها هستند.

تابه حال در هیچ جای جهان هیچ شرکتی کاالیی نامعلوم را برای زمانی نامعلوم 
پیش فروش نکرده است؛ اما به لطف حمایت های بی دریغ برخی از مسئولین از 

صنعت خودرو باالخره این اتفاق هم در ایران رقم خورد.

به گزارش تین نیوز، در طرح پیش فروش 40هزار خودرو ایران خودرو که هفته دیگر 
انجام خواهد شد زمان تحویل خودرو و مدل آن مشخص نیست.
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 پلیس، به دنبال سازوکار دریافت جریمه ها از رانندگان است 

پرونده واگن های فرسوده؛ هم چنان باز است 
 تهدید آمریکا؛ کاهش درآمد پروازهای عبوری ایران 

پیش فروش عجیب و سه مجهولی محصوالت ایران خودرو 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

در تمام دنیا افرادی تحت عنوان مدیر و مشاور برندینگ در این حوزه کار می کنند. 
زمانی که یک شرکت در صنعت هوایی برندینگ ندارد وارد یک بازاری 

خواهد شد که ناچار است بخش بازرگانی بازار را کنترل کند.
یکی دیگر از مباحث مهم در صنعت هوایی، بحث ارائه خدمات است. 
زمانی که این موضوع عنوان می شود این سؤاالت مطرح می شود که این 

خدمات چیست؟ چرا خدماتی که ارائه می شود یکسان است؟

قباًل حداقل می توانستیم الستیک را به صورت قسطی خریداری کنیم ولی حاال فقط به صورت نقدی آن هم از بازار سیاه امکان تهیه الستیک وجود دارد. 
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