
   

 مسئوالن در مقابله با ویروس کرونا دچار روزمرگی شده اند دولت بیش از این زمان را از دست 
ندهد، قرنطینه دوهفته ای تهران ضروری است.دولت به رغم تالش هایی که  برای احیاء، تقویت 

و گسترش خدمات درمانی و بیمارستانی داشته، اقدام درخوری پیش رو ندارد.
مدیریت بحران کرونا تنها با پروتکل نویسی و گفتاردرمانی و خواهش از 
مردم برای رعایت پروتکل ها به جایی نمی رسد. عمده کسانی که روزانه 
مجبورند با استفاده از وسائل حمل ونقل عمومی شلوغ در محیط های 
کاری متراکم خود حاضر شوند اقشاری از جامعه اند که جز این راه دیگری 

برای گذران معیشت حداقلی خود ندارند. 

هرگونه ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری قابل پذیرش نیســت 

ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی+سند 

ورود یکصد دستگاه اتوبوس تازه نفس به ناوگان عمومی پایتخت  افزایش قیمت بلیت هواپیما، تخلف است 

قرنطینه دوهفته ای تهران ضروری است 

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است در شرایط خاص کنونی اقدامات توسعه ای در بین اولویت های راه آهن هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش تین نیوز، احمد خدایی افزود: یکی از اولویت های راه آهن در شرایط خاص کنونی استفاده از ظرفیت های خالی موجود در بخش حمل 
بار است.

وی افزود: وضعیت نگهداری در همه حوزه ها مثل خط -لکوموتیو و.. و نبود قطعه یدکی و بحران پرسنل بخش نگهداری که همگی در بخش 
خصوصی، معطل حقوق هستند نیز از دیگر اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. او تاکید کرد: وضعیت بالتکلیفی بخش مسافری در 
هزینه های باال و درآمد پایین و افزایش روز افزون این فاصله، تعیین تکلیف پیمانکاران متعدد طلبکار در حوزه اقدامات توسعه ای نیمه کاره قبلی، 

مدیریت در اعتبارات محدود فعلی در راستای رفع موارد باال نیز از دیگر اولویت های این بخش است.
خدایی عنوان کرد: الزم است اولویت گذاری کارهای نیمه تمام بخش ساخت با شاخص های در آمدی و نه شاخص های غیر اقتصادی نیز مورد 

توجه قرار گیرد.

یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس تازه نفس، صبح فردا 
از سوی خودرو سازان داخلی تحویل و به ناوگان عمومی 

پایتخت وارد می شود.
سید مناف هاشمی از تحویل یکصد دستگاه اتوبوس و مینی 
بوس از سوی خودروسازان داخلی خبر داد و گفت: نخستین 
قرارداد شهرداری تهران با مجموعه خودروسازان داخلی به 
ثمر نشست و در مرحله نخست، این تعداد )یکصد دستگاه( 
از قرارداد ٢٥٠ دستگاه اتوبوس، وارد چرخه ناوگان عمومی 

پایتخت می شود.

نایب رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس گفت: 
از تعزیرات و کمیسیون عمران می خواهیم با افزایش 

قیمت بلیت هواپیما برخورد کند.
رحمت اهلل نوروزی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما 
افزود: از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم به صورت 

جدی بر این افزایش قیمت ها، نظارت کند.
نوروزی اضافه کرد: وظیفه مجلس نظارت است و بر همین 
اساس از وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی برای 

افزایش قیمت بلیت هواپیما توضیح می خواهیم.

اقبال شاکری-عضو کمیسیون عمران مجلسمحمد اسالمی - وزیر راه و شهرسازی محمد ساالری- عضو شورای اسالمی شهر تهران
به کوری چشم دشمنان، روند سازندگی و پیشرفت در کشور رو به رشد و صعودی است و به رقم همه 
مزاحمت هایی که ایجاد می شود، جمهوری اسالمی ایران از مسیر استقالل خود که شهیدان بر آن 
تأکید می کردند خارج نخواهد شد و آرزوهای دشمنان به گور خواهد رفت.این کشور بر اساس احکام 
الهی عمل می کند و مطابق انتخاب مردم این سرزمین که راه سعادت را 
انتخاب کردند، خواسته مردم این است که دست از اصول کشیده نشود و برای 
پیشبرد، اهداف کشور ادامه داده شود.هر جا که مدیران و نیروهای انسانی 
کشورمان با شور و عالقه وارد شدند، توانستند کاری انجام داده و آن را به 
پیش برند که همین موضوع، باعث شده تا اقدامات، مصمم وار انجام شوند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، ایرادات 
طرح اصالح ماده ٥۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم )طرح مالیات بر خانه های خالی( 

را اعالم کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با 
ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، ایرادات طرح اصالح ماده ٥۴ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم )طرح مالیات بر خانه های خالی( را اعالم کرد و این طرح را 

برای اصالح به مجلس بازگرداند.

دکتر محمدرضا ظفرقندی گفته است: سازمان نظام پزشکی با بررسی های  میدانی، در 
بیمارستان ها و محل های دفن افراد مبتال به کرونا، عددی حداقل سه برابر آمار اعالمی 
را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ کسب کرده است. بنابراین این موضوع به 
توجهی بسیار جدی نیاز دارد.رییس سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با »ایسنا«، 
گفته است: تعداد مرگ اعالمی و رسمی ثبت شده روزانه باالی ۳٠٠ یا ۴٠٠ مورد اعالم 
می شود و همه می دانند و مسئوالن وزارت بهداشت هم اعالم کرده اند که این آمار، فقط 

آمار بیماران ثبت شده است و آمار باالتر از این هاست.

معاون امور مسافری راه آهن کشور گفت: ۳٢۹ خودروی ریلی به ارزش پنج هزار 
و ۶۷٠ میلیارد ریال همزمان با سال جهش تولید از سوی صنایع داخلی تولید شد 
و در ناوگان حمل و نقل کشور قرار گرفت. میرحسن موسوی روز یکشنبه در آیین 
تکریم و معارفه مدیر راه آهن اراک، افزود: تولید این میزان خودروی ریلی در راستای 
برنامه های  جهش تولید و بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های داخلی صنایع 
ریلی صورت گرفته است.فوی ادامه داد: تولید این خودروهای ریلی امسال یک هزار 

و ۳۹۱ فرصت شغلی دربخش تولید کشور را به همراه داشته  است.

سامانه بارکد یکپارچه پرداخت الکترونیکی به زودی راه اندازی می شود. این سامانه به 
منظور پرداخت کرایه تاکسی ها به صورت آنالین، طراحی شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی تهران، در گفتگو با شهر، درباره راه اندازی سامانه بارکد یکپارچه پرداخت 
الکترونیکی، توضیح داد: مهمترین برنامه ای که در شرایط موجود برای مشکل پل خرد 

توسط سازمان تعقیب و پیگیری می شود، پرداخت الکترونیکی است.

شماره پانصد و پنجاه و دوم- نسخه آزمایشی -۱۱  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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 اقدامات توسعه ای در بین اولویت های ریلی چه جایگاهی دارد؟ 
۳۲۹ خودروی ریلی از سوی صنایع داخلی تولید شد 

مرگ و میرهای کرونایی سه برابر اعالم رسمی است 

افزایش پرداخت آنالین  کرایه تاکسی ها با راه اندازی سامانه بارکد 

رییس جمهوری گفت: تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. 

باید جلوی خودسری شرکت های هواپیمایی گرفته شود رضایت ۷۳ درصد از مردم از فعالیت سازمان هواشناسی 

راه روشن است

هفته انهم

 مجلس به دنبال شفاف سازی عملکرد شرکت های هواپیمایی است، اما قطعا تداوم اقدامات 
خودسرانه ایرالین ها موجب ورود مجلس به تدوین طرح تحقیق و تفحص از ایرالین ها و صنعت 
هوانوردی کشور خواهد شد.گرانی بلیط پروازهای هوایی مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد 
کرده و عمال بسیاری از مسافران از خرید بلیط منصرف شده اند. اخیرا 
نشستی با حضور رئیس سازمان هواپیمایی و مدیران برخی ایرالین ها 
برگزار شد و مسئوالن مربوطه دالیل خود را برای افزایش قیمت بلیط 
هواپیما بیان کردند، اما این دالیل و توضیحات به هیچ وجه قانع کننده 
نبود، از این رو قرار شد که اگر ایرالین ها طرح و برنامه های دارند، 

هفته انهم
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