
   

در صورت لزوم توسعه ظرفیت ناوگان نفتی، گازی و شیمیایی بر با انجام مطالعات راهبردی در 
زمینه های فنی، اقتصادی و بازاریابی پیگیری و دنبال خواهد شد. مجموعه شرکت ملی نفتکش ایران 
به عنوان یکی از بزرگترین ناوگان های نفتی جهان، نقشی راهبردی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی کشور ایفا می  کند که تاثیری بسیار مهم بر 
توسعه اقتصادی و برخی شاخص های اقتصادی کالن در سطح ملی دارد.
در زمینه نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت، بهبود امور 
رفاهی و معیشتی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی کاری همراه با توسعه 
فرهنگ احترام متقابل و پایداری امنیت شغلی مورد تاکید و توجه است.

جزئیات جدید شرایط واردات خودرو اعالم شد 

ورود ۱۱۰ اتوبوس نو به تهران 

افتتاح آزادراه  اصفهان-شیراز تا پایان امسال   آخرین وضعیت تردد در مرزهای زمینی کشور 

 انجام بازسازی و نوسازی ناوگان دریایی با مطالعات فنی واقتصادی 

دبیر کانون سراسری انجمن  های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور از افزایش جزئی در میزان حق بیمه  رانندگان عمومی در جهت افزایش 
مبلغ  حق بازنشستگی خبر داد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده به خبرنگار ما گفت: ماه گذشته جلسه ای  میان تشکالت کارگری رانندگان با مسئوالن سازمان تامین 
اجتماعی برگزار و در این جلسه  مقرر شد از آذر ماه جاری حق بیمه رانندگان دارای گواهینامه  پایه دوم  بر مبنای ۱.۴ درصد و پایه یکم ۱.۶ پرداخت 

شود که این درصد طی 2 سال گذشته به ترتیب ۱.۳  و ۱.۵ بوده است.

وی افزود: در توضیح این افزایش و رقم مذکور باید گفت از آنجا که میزان و مبلغ  بازنشستگی بیمه رانندگان بسیار پایین و تا چند سال  پیش  
برابر  با حداقل حقوق بوده طی چند سال اخیر  و بنا به درخواست تشکالت در چند نوبت افزایش جزئی در میزان حق بیمه به جهت افزایش مبلغ 
حق بازنشستگی اعمال شده است. این فعال صنفی عنوان کرد: اکنون با در نظر گرفتن افزایشی که در حق بیمه ایجاد شده است میزان درصد 

بازنشستگی بیمه رانندگان پایه دوم )سواری کرایه( از آذر ماه به بعد ۱.۴ حداقل حقوق محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور اعالم کرد: بر اساس توافقات و هماهنگی های 
صورت با تامین به موقع اعتبار و قیر مورد نیاز، آزادراه 
اصفهان-شیراز تا پایان امسال یا نهایتا ابتدای سال آینده 
به بهره برداری برسد.خیراله خادمی اظهار کرد: در پی سفر 
رییس جمهور مقرر شد تا روند تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان 
که به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی کشور 
است، تسریع شود. در همین راستا برنامه ریزی های الزم 
صورت گرفت تا با تامین سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی 

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای از بازگشایی مرز زمینی 
مسافری ایران و ترکیه از هفته آینده خبر داد. محمد 
جواد هدایتی درباره مذاکرات ایران و آذربایجان برای لغو 
دستورالعمل های جدید باکو نسبت به تردد کامیون های 
ایرانی از مناطق تازه الحاق شده به خاک این کشور اظهار 
کرد: تا کنون اتفاق تازه ای رخ نداده و دستورالعمل های 
قبلی دولت باکو در خصوص اخذ عوارض از کامیون های 

ایرانی، همچنان در حال اجراست.

محمد شکرچی زاده -رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سعید موتمنی-رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو حسین شیوا-مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
کاهش عرضه از سوی خودروسازان، سبب فراهم شدن زمینه سوء استفاده واسطه ها و 
دالالن شده و همین رویه افزایش کاذب قیمت را به دنبال دارد.خودرو سازان تاکنون قیمت 
تمام شده خودروهای داخلی را اعالم نکرده اند گفت: شرکت های خودرو ساز با تاکید بر 
اینکه قیمت تمام شده خودرو با توجه به تورم موجود در کشور 
از قیمت فروش کمتر است درخواست افزایش قیمت را دارند.
طبق اعالم سازمان های ناظر، هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار دستگاه 
خودرو در پارکینگ ها رسوب کرده است شرکت های خودرو ساز به 
بهانه کمبود قطعه، این خودروها را در پارکینگ نگه داشته اند، 

محمود ترفع صبح امروز در مراسم رونمایی از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس تک کابین تهران با بیان 
این که جای خوشحالی است زمانی که برنامه های زاکانی در شورای شهر را پیگیری می کردم 
متوجه شدم که وی برنامه های ویژه ای در حوزه حمل و نقل دارد که جای خوشحالی است.

 وی با بیان این که دو هفته قبل از آن که زاکانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شود 
پیگیر نوسازی ناوگان حمل و نقل بودند و این قرار داد توسط ایشان امضاءشد گفت: 
به عنوان یکی از پرسنل شرکت واحد امیدوارم که این مسیر توجه ادامه داشته باشد.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( از نقص فنی در پرواز تبریز- 
استانبول شرکت هواپیمایی ایران ایرتور خبر داد و گفت: پس از فرود اضطراری 
این پرواز در فرودگاه امام)ره(، هواپیمای جایگزین مسافران را به استانبول رساند.

 جواد صالحی« صبح امروز )دوشنبه( افزود: شب گذشته پرواز شماره هواپیمایی ایران 
ایرتور با یک فروند ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ به رجیستر )نوامبر ایندیا( پس از تیک آف از 
فرودگاه تبریز به مقصد استانبول، مجبور به فرود در فرودگاه امام خمینی)ره( شد.

مجتبی شفیعی صبح امروز در مراسم رونمایی از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس، گفت: یکی 
از جنبه های تحولی کوتاه مدت و ضربتی برای حمل ونقل عمومی تهران، بحث 
ساماندهی اتوبوسرانی بود،  چرا که اتوبوس اهمیت زیادی در جابجایی مسافر دارد 

در بحث عدالت اجتماعی نیز بروز زیادی دارد.
 وی با بیان این که گام اول نوسازی در قالب ۱۷۵ اتوبوس آغاز شده و در ادامه در 
نظر داریم ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر را در صورت تامین اعتبار خریداری کنیم 

گفت: امیدوارم تا پایان سال حداقل بتوانیم 2۷۵ اتوبوس به ناوگان اضافه کنیم.

علیرضا زاکانی صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس در پاسخ 
به سوالی مبنی بر این که دولت به تعهدات خود در حوزه مترو چه زمانی عمل می کند، 
گفت: آنچه که مشهود و قابل افتخار است این  است که دولت در راستای باالبردن سطح 
خدماتش به طور مستقیم و غیرمستقیم عمل می کند. شهردار تهران با بیان این که عقب 
ماندگی هایی در سال های گذشته در حوزه اتوبوس و مترو به وجود آمده که می بینید 
دولت در راستای جبران آن در بخش اتوبوسرانی تالش کرده است، اظهار کرد: در مورد 

مترو که مورد سوال شما است نیز قطعا این انتخاب تکرار می شود.

شماره هفتصد و شصت و نهم- نسخه آزمایشی -۱7 آبان ماه ۱۴۰۰

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

 افزایش حق بیمه رانندگان از آذر ماه+ توضیحات یک مقام صنفی 
 تالش برای ورود ۲۷۵ اتوبوس نو به ناوگان 

 فرود اضطراری هواپیماِی ایرتور در فرودگاه امام 

 توضیحات زاکانی درباره خبر اهدای ۲ قطار به قمی ها 

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد 

بررسی منابع مالی برای نگهداری و رسیدگی راه های کشور افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش عرضه 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت قیر، طی سنوات پیشین و به ویژه ماه های گذشته، یکی 
از نگرانی ها با توجه به مشکالت مالی، رسیدگی ناکافی از راه های موجود است که این خود 
برای عمر مفید روسازی ها مضر است. طبق بررسی ها، چنانچه در زمان مناسب اقدامات اجرای 
روکش های حفاظتی و اقدامات ترمیمی برای راه ها انجام نشود و میزان 
خرابی در راه ها از حد مجاز عبور کند آن وقت باید هزینه چندبرابری 
برای اصالح راه ها اقدام و هزینه شود تا کیفیت راه ها به وضعیت مطلوب 
درآیند. بنابراین، در این همایش منابع مالی برای نگهداری و رسیدگی به 

راه های موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

هفته انهم
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