
   

جهت پیشگیری از انتقال کرونا در مترو، شهروندان سفرهایشان را مدیریت کنند.طی روزهای اخیر 
نسبت به اوایل ماه پیش 10 درصد به آمار مسافران مترو افزوده شد و روزانه یک میلیون 100 هزار 
نفر از مترو استفاده می کنند.اینکه تاکنون چند نفر مبتال به کرونا از این طریق شناسایی شده 
اطالعی ندارم و آمار را از ستاد مقابله با کرونای تهران پیگیر خواهم شد. 
برای اینکه هزینه ها را جبران کنیم نیاز به کمک دولت از طریق اجرای 
مصوبات مربوطه هستیم. شهروندان سفرهای خود را از طریق مترو 
مدیریت کنند، چرا که قادر نیستیم ظرفیت قطارهای مترو را افزایش 
دهیم و در صورت بی توجهی شهروندان خطر ابتال به کرونا وجود دارد، 

خط منظم کشــتیرانی بندرعباس به بندر الذقیه سوریه افتتاح شد 

 رای مجلس به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 

کرونا به ایرفرانس ۷ میلیارد یورو خسارت زد  آمادگی فرودگاه یاسوج جهت ارائه خدمات امدادی به زلزله زدگان 

افزایش 10 درصدی مسافران مترو تهران/ افزایش نرخ بلیت نداریم 

روز گذشته باالخره مهلت ثبت نام برای خرید خودروهای دولتی که از چهارشنبه هفته گذشته شروع شده بود به پایان رسید و امروز نتایج قرعه 
کشی مشخص می شود که چه افرادی خودروی ارزان قیمت نسبت به بازار آزاد دریافت می کنند.

صنعت خودروسازی ایران که سال هاست با مشکالت مختلفی مواجه شده است و شیوه تصمیم گیری و سیاستگذاری ها به گونه ای بوده که نه 
تنها اختالف قیمت بین بازار و کارخانه بسیار زیاد بوده بلکه زمینه برای دالالن و رانت خواران فراهم شده است. حاال در همین راستا تصمیم گیران 
و مدیران دولتی برای فرار از این معضالت و رسیدن خودرو به دست خریدارنا واقعی راهکارهای مختلفی را ارائه کردند که پیش فروش و قرعه 

کشی محصوالت داخلی از جمله این روش ها بوده است.

به گونه ای که در این طرح گفته می شود که خودروها حتی تا 100 میلیون تومان ارزان تر از بازار به فروش می رسد. اما چند نفر در این دوره از قرعه 
کشی قرار است خودروی ارزان تر دریافت کنند؟ پیش از این، در آخرین طرح پیش فروش خودروسازان بیش از ۳-۵ میلیون نفر متقاضی شرکت 

کرده بودند اما خودروساز سایپا تنها به 1۵ هزار نفر خودرو داده بود.

یرفرانس-کی ال ام گزارش عملکرد ساالنه  گروه ا
خود را منتشر کرد که نشان می داد این شرکت تحت 
فشار سنگین محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا 
۷.1 میلیارد یورو در سال گذشته ضرر کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اسپوتنیک، گروه ایرفرانس-
کی ال ام گزارش عملکرد ساالنه خود را منتشر کرد که نشان 
می داد این شرکت تحت فشار سنگین محدودیت های ناشی از 
پاندمی کرونا ۷.1 میلیارد یورو در سال گذشته ضرر کرده است.

مدیر فرودگاه یاسوج با بیان اینکه طی وقوع زلزله ۵.۶ 
ریشتری در استان کهگیلویه و بویراحمد هیچ گونه خسارتی 
به این فرودگاه وارد نشده است، افزود: هم اکنون تمامی 
پروازهای فرودگاه برقرار هستند.به گزارش تین نیوز، عنایت 
انصاری فرد، مدیر فرودگاه یاسوج در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وقوع زلزله 
اخیر ۵.۶ ریشتری در استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار 
کرد: خوشبختانه طی زلزله هیچ گونه آسیبی به فرودگاه 
وارد نشد و تمامی زیرساخت ها و ابنیه سالم هستند.

مرتضی ضامنی-مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشورعباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل ونقل ریلی فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران
»محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در آیین بهره برداری از 10۵ پروژه به ارزش 144۵ میلیارد 
تومان، افتتاح پروژه های ریلی را مصداق بارزی از قدرتمندی ایران برشمرد و گفت: امروز در این 
مقطع این پروژه ها از جنس پروژه هایی است که توسعه ایمنی و گسترش و حرکت قطارها در 
سرعت باال و اتصال به مراکز بار کشور یکی از اهداف بوده است.وی 
تأکید کرد: کمک به باالبردن راندمان اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده 
کاالها از دستاوردهای حمل ونقل ریلی کشور است، از سوی دیگر در این 
بخش شاهد خودکفایی در تولید واگن های باری هستیم و باید با اقدام 
ویژه بتوانیم جشن خودکفایی در تولید واگن مسافری را جشن بگیریم.

نمایندگان این کمیسیون اما در پروسه عرضه خودرو در بورس که طرح اولیه آن در بهار 
امسال در دستور کار قرار گرفت با اصرار بر حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، 
این شورا را در فرآیند قیمت گذاری موظف به تعیین قیمت پایه محصوالت خودروسازان 
کرده بودند این در شرایطی است که در نشست روز سه شنبه، اعضای کمیسیون صنایع 
مجلس رای به حذف شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو داده اند. بر این اساس 
به نظر می رسد مخالفت سیاست گذار خودرو با حضور دوباره شورای رقابت در پروسه 

قیمت گذاری، نمایندگان را مجاب به حذف این شورا کرده است.

بازگشت ایران 140 به ناوگان مسافری با قوی تر کردن موتور هواپیما، ثبات قیمت بلیت 
برای پروازهای نوروزی، آغاز به کار یک شرکت هواپیمایی جدید با هواپیماهای امبرائر، 
عهدشکنی غرب در قرارداد فروش هواپیما به هما و مداخله بی مورد کانادا در سانحه هواپیمای 
اوکراینی، از مواردی بود که در گفت و گوی رئیس سازمان هواپیمایی با فارس مطرح شد.
 صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی با تحریم های 
ناجوانمردانه مواجه شد و شرکت های هواپیمایی ما حتی در برخی موارد از دریافت کتابچه 
های هواپیما و اطالعات آموزشی هم محروم می شدند تا تحویل هواپیما و قطعه و ...

 رئیس شرکت هواپیماسازی ایرباس روز شنبه خواستار آتش بس در جنگ تجاری میان 
آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر یارانه های پرداختی به صنایع هوایی شد.به گزارش تین نیوز 
به نقل از خبرگزاری رویترز؛  گیوم فائوری مدیرعامل ایرباس در گفت وگوی رادیویی 
گفت که نبرد تعرفه های بازرگانی و گمرگی، زیان ناشی از بحران همه گیری کووید 
-1۹ را تشدید کرده است. واشنگتن در پی اختالف طوالنی در سازمان تجارت جهانی، 
به ویژه در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از سال ۲01۹میالدی به 
صورت تدریجی تعرفه های گمرگی 1۵ درصدی بر هواپیماهای جت ایرباس اعمال کرده

استاندار گیالن، از بهره برداری از راه آهن رشت - کاسپین تا خردادماه سال 1400 خبر 
داد و عنوان کرد: این پروژه برای اتمام به بالغ بر 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش تین نیوز، ارسالن زارع شامگاه جمعه در برنامه »در مسیر توسعه«، با 
بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون دولت، ملت و نظام به انحای مختلف 
با مشکالتی از ناحیه توطئه های دشمنان مواجه بودند، اظهار کرد: با توکل به 
قدرت باری تعالی و همراهی و همدلی و مشارکت مردم و تالش خدمتگزاران در 
طول 4۲ سال گذشته اقدامات ارزشمندی در کشور و استان اتفاق افتاده است.

شماره ششصد و  بیست و چهارم- نسخه آزمایشی -۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 راهکارهای دردسرساز عرضه خودرو در ایران 
ایرباس خواستار آتش بس در جنگ تجاری با بوئینگ شد 

سیاست زدگی کانادا در سانحه بوئینگ اوکراینی 

افتتاح راه آهن رشت - کاسپین در خرداد آینده 

یک مقام مسئول در کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از راه اندازی خط منظم کشتیرانی از بندرعباس به بندر الذقیه سوریه خبر داد. 

درخواست در اولویت قرار دادن رانندگان تاکسی برای دریافت واکسن  چالش های پیش روی ایران برای قدرتمند شدن در تولید لکوموتیو 

راه روشن است

هفته ان هم

درخواستی به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا وزارت کشور ارائه کرده ایم، اما تاکنون جوابی 
از سوی قرارگاه دریافت نکرده ایم. از سوی دیگر نامه ای نیز مبنی بر اینکه پس از کادر درمان 
رانندگان بتوانند در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند خطاب به رییس جمهور به عنوان 
رییس ستاد ملی کرونا و وزیر بهداشت تنظیم شده که پس از امضاء، 
ارسال خواهد شد.درحقیقت در این نامه درخواست کرده ایم باتوجه به 
حساسیت کار رانندگان ناوگان تاکسیرانی و لزوم ارائه خدمات توسط آنها 
و براساس شواهدی که خود وزارت بهداشت اعالم کرده که این قشر از 
مشاغل گروه های آسیب پذیر هستند در اولویت دریافت واکسن باشند

هفته انهم
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