
آیا در ایران انجمن کارفرمایی کامیونداران واقعی وجود دارد؟ آیا انجمن های صنفی کارفرمایی 
کامیونداران و کانون های مربوطه بر اساس آیین نامه، ضوابط، مقررات و موازین قانونی تشکیل 
شده اند؟ اگر چنین نیست مسئولیت تخلفات تشکالت کارفرمایی کامیونداران به عهده کدام 
ارگان، سازمان یا مسئولی است؟ این ها پرسش هایی است که افکار 
عمومی رانندگان ناوگان حمل کاالی جاده ای سراسر کشور را به 
خود مشغول کرده است.با استناد به بخشنامه زنده یاد جناب آقای 
مهندس خواجه نوری و استعالم این انجمن از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و سازمان های کارگری که صراحتًا اعالم می دارد

   

 سازمان راهداری: مجوز واردات کامیون دست دوم صادر نشده است 

 اضافه شدن کامیون جدید به صالح حمل  ونقل جاده ای نیست 

 انعقاد قرارداد ساخت 10 دستگاه لکوموتیو با واگن پارس  جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هنوز بازخوانی نشده است 

چند سوال در مورد انجمن کارفرمایی کامیونداران کشور 

سازمان هواپیمایی کشوری دومین گزارش مقدماتی بررسی سانحه پرواز 752 هواپیمایی اوکراینی منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز، در این گزارش اطالعاتی شامل تاریخچه پرواز که به جزییات چگونگی آماده شدن پرواز، وزن هواپیما، آغاز هماهنگی ها تا تیک 
آف، زمان ارتباط خلبان با کنترلر رادار مهراباد، زمان قطع ارتباط خلبان و همچنین اطالعات پرسنلی خدمه پرواز، اطالعات هواپیما، شواهد عینی بررسی 

الشه هواپیما، مشخصات دستگاه های ثبت پروازی و نمایندگان کشورهای معرفی شده برای شرکت در بررسی سانحه اشاره شده است.

سازمان هواپیمایی عنوان کرده که دو »موشک مجاورتی« از نوع TOR-M1  از سمت شمال به سمت هواپیما شلیک شده است.اما نحوه تاثیر این 
موشک ها بر وقوع سانحه و همچنین تحلیل این اقدام همچنان در دست بررسی است.

بررسی ها به منزله نتیجه نهایی بررسی سانحه نبوده و بررسی ها تا نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت و پس از استخراج تمامی ابعاد سانحه توسط کارگروه 
های بررسی سانحه اطالع رسانی خواهد شد.

پیمای  ا نحه هو ز سا با گذشت نزدیک دو هفته ا
اوکراینی هنوز وضعیت بازخوانی جعبه سیاه در کشور 
نتقال آن به کشوری دیگر مشخص نشده است. یا ا
 این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه اوکراین 
در اظهارنظری جدید، عنوان کرده بود؛ »ما به ایران فشار 
می آوریم تا جعبه سیاه را تحویل اوکراین دهد، تحویل 
جعبه سیاه نشان می دهد که ایران خواستار بررسی 
بی طرفانه این سقوط است«.وزیر خارجه اوکراین گفته 
بود که ما باید فراتر از بحث های سیاسی حرکت کنیم 

قرارداد تولید 10 دستگاه لکوموتیو با شرکت واگن پارس 
منعقد شد.به گزارش تین نیوز،  قرارداد 10 دستگاه لکوموتیو 
پارس 33 اخیراً  با شرکت واگن پارس منعقد و فرایند تولید 
آغاز شده است که احتمااًل  اولین دستگاه در اریبهشت 
ماه به شرکت های بخش خصوصی تحویل داده می شود.
محمدتقی آبایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی نیز 28 دی ماه از انعقاد قرارداد 20 واگن  
مسافربری با رجا خبر داد. شرکت واگن پارس رکورد 10 
سال گذشته اش را زده و در وضعیت خوبی به سر می برد. 

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفانمحمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  عبداهلل خانعلی،رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران
. آزادراه همت آماده بهره برداری است امیدواریم ظرف یک ماه آینده افتتاح شود

به جز هشت متر تونل باقی مسیر تقریباً آماده است.انتظار داریم هشت متر باقی مانده طی یکی دو 
هفته آینده به اتمام برسد.همه همت ما این است که آزادراه همت ظرف یک ماه آینده بهره برداری شود. 

طبق برنامه ریزی ها مقرر است در مرحله نخست آزادراه تهران - شمال 
زیر بار ترافیک برود و در مرحله دوم الین رفت پروژه آزادراه همت بهره 
برداری شود تا ترافیک به درستی مدیریت شده و مسافرانی که قصد 
عبور از آزادراه تهران - شمال را دارند سفری راحت تر را تجربه کنند.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با تاکید بر این که اضافه شدن کشنده و 
کامیون جدید به ناوگان بدون این که ناوگان فرسوده ای از این بخش خارج شود 
نندگان  ران و را به صالح حمل  و  نقل جاده ای نیست، پیش بینی کرد کامیون دا
واقعی حمل  و  نقل جاده ای در آینده  نزدیک به جمعیت بیکار کشور اضافه شوند.

به گزارش تین نیوز، داوود کریمی این مطلب را در شبکه های اجتماعی و به دنبال انتشار 
خبر واردات کامیون های دست دوم به کشور بیان کرد و افزود: با توجه به طرح های 
توسعه در کشور و توسعه  حمل  و  نقل ریلی، در سال های گذشته شاهد این اتفاق بوده ایم 

وزیر راه و شهرسازی گفت که در دیدار با رییس  جمهوری اوکراین، پیام تسلیت رییس  جمهوری 
کشورمان به وی تقدیم و بر پیگیری روند بررسی ها به صورت مشترک و شفاف تاکید شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، »محمد اسالمی« که 
دیروز به  منظور دیدار با مقامات اوکراینی به کیف سفر کرده بود، با اشاره به این  که در این 
سفر، حامل پیام تسلیت رییس جمهور کشورمان به رییس جمهور، دولت و ملت  اوکراین 
بودم، افزود: این پیام در مالقات دو ساعته  با رییس جمهور اوکراین به وی تقدیم شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز )سه شنبه، اول بهمن ماه( مجلس شورای اسالمی 
در جریان رسیدگی به الیحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 32 با 137 رأی موافق، 
34 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 32 آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین 
های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و 
انتقال به شرح ذیل می باشند: تولید داخل به میزان یک درصد )1%( و وارداتی دو 
درصد )2%( به مأخذ مذکور در تبصره )1( ماده )30( این قانون برای سال تولید. 

ساختمان پالسکو، ساختمانی تجاری در ضلع شمال شرقی چهار راه استانبول است که از 
آن به  عنوان اولین آسمان خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می شد. این ساختمان 
17 طبقه با 42 متر ارتفاع و با اسکلِت فلزی در سال 1341 توسط حبیب اهلل القانیان، مالک 
بزرگترین کارخانجات صنایع پالستیک سازی ایران ساخته شد. این بنا یکی از مهم ترین 
مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران بود. بعد از انقالب اسالمی مالکیت پالسکو به 
بنیاد مستضعفان واگذار شد. ساختمان پالسکو در روز پنج شنبه 30 دی 13۹5 پس از 54 
سال از زمان ساخت، بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و 560 واحد تجاری در آن نابود شد. 

شماره سیصد و  نود- نسخه آزمایشی -اول بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 گزارش جدید سازمان هواپیمایی: ۲ موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شد 
نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه تعیین شد 

در نشست وزیر راه وشهرسازی با رئیس جمهور اوکراین چه گذشت؟ 

ساختمان »پالسکو« سه سال بعد از آتش سوزی بزرگ

بر خالف شایعاتی که شده است تا کنون سازمان راهداری هیچ گونه مجوزی نه برای واردات کامیون نه برای اساقاط خودرو در خصوص واردات کامیون های زیر ساخت ساخت صادر نکرده است. 

هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی ساخت نصف قطعه ۲ آزادراه تهران آزادراه همت تا یک ماه آینده آماده بهره برداری است

راه روشن است

هفته انهم

سال ۹3 با حمایت دولت از آزادراه تهران - شمال قطعه یک این پروژه صددرصد به نتیجه رسیده 
است. در این پروژه 500 نفر مشغول به کار بودند و تاثیر مثبتی در اقتصاد گردشگری و همچنین 
صرفه جویی ساالنه 80 میلیون لیتری مصرف سوخت خواهد داشت.علیرغم تحریم ها سرعت کار 
در این پروژه بیشتر شده است. هر وقت دولت اراده کند قطعه یک آزادراه 
تهران - شمال افتتاح می شود.نصف قطعه دو آزادراه مذکور نیز اوایل سال 
1400 به عنوان مسیر رفت ساخته می شود .جاده چالوس نیز به عنوان 
الین برگشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حدود دو هزار میلیارد تومان 
برای ساخت الین رفت قطعه دو آزادراه تهران - شمال نیاز است.

هفته انهم
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