
   

۱۴۰۰ درباره  ۱( قانون بودجه سال  خوشبختانه طرح استفساریه بند »ز« تبصره )
ولیه قیر به پاالیشگاه ها، در جلسه شورای  اختصاص منابع مربوط به تامین ماده ا
ست. ساسی شناخته نشده ا نون ا زین شرع و قا ا نگهبان بررسی و خالف مو

وزارت نفت بر اساس قانون بودجه مکلف شد تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد 
تومان، مواد اولیه قیر وی. بی )وکیوم باتوم( و نفت خام را به صورت 
ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها قرار دهد، اما با توجه 
به اینکه فروش نفت به حد نصاب پیش بینی شده در الیحه بودجه 
نرسید، هیچ گونه تخصیصی نیز از این محل صورت نگرفت

ــهری مقابل قوه قضاییه+ فیلم و عکس  تجمع کامیونداران مالباخته اسالمش

 ایران به قبرستان ناوگان سنگین باری تبدیل می شود 

مدیرعامل هما استعفا داد  تمهیدات بازگشت زمینی زائران اربعین 

 عملیات پروژه های راه سازی سرعت می گیرد 

کمتر از یک هفته پس از دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای آذربایجانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و رایزنی درباره تسهیل 
ترانزیت و تردد کامیون های ایرانی و 2 راننده ایرانی بازداشتی در آذربایجان، رئیس جمهور این کشور گفته اگر ورود کامیون  های ایران به قره باغ 

ادامه پیدا کند، باید مالیات پرداخت کنند.
به گزارش تین نیوز، آن چنان که دویچه وله نوشته است، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان روز گذشته )دوشنبه پنج مهر( در مورد تردد 

کامیون های ایرانی در قره باغ گفت: اولین بار نیست که کامیون  های ایران به طور غیر قانونی به منطقه قره  باغ می  روند.

او افزود: کشورش از مجاری مختلف نارضایتی خود را به طرف ایرانی در این باره ابراز کرده اما این روند ادامه یافته است. وی عنوان کرد: آذربایجان 
از طریق دوربین، ماهواره و پهپاد منطقه را تحت کنترل داشته و ورود کامیون  های ایرانی به قره باغ را ثبت کرده  است. به همین دلیل در ماه ژوئیه 
به کارکنان دفتر ریاست جمهوری دستور داده با سفیر ایران در آذربایجان صحبت کنند تا این موضوع به صورت دوستانه حل شود و ورود غیرقانونی 
کامیون  ها متوقف شود اما ورود غیرقانونی کامیون  های ایرانی به قره باغ ادامه داشته و این روند بی  احترامی به تمامیت ارضی آذربایجان است 

و باید متوقف می  شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی بر به کارگیری حداکثر ظرفیت 
ناوگان حمل و نقل جاده ای در سفرهای بازگشت زائران 
اربعین حسینی از مرزهای غربی به کشور تاکید کرد . 
داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این 
سازمان اظهار داشت: با توجه به بازگشت تعدادی از زایران 
از مرزهای زمینی، همه استان ها در تأمین ناوگان مورد نیاز 
بر اساس سهمیه های تعیین شده و زائران اعزامی به کشور 
عراق می بایست هماهنگی ها و برنامه ریزی های الزم را 
انجام داده و بر اجرای مطلوب روند جابجایی و بازگشت 

علیرضا برخور در نامه ای به رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی خواستار تجدید نظر در ادامه مسئولیت مدیرعاملی 
خود در هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )ایران ایر( در 
راستای اجابت خواسته تعدادی از کارکنان هما شده است.
برخور در این نامه با اشاره به مشکالت ایران ایر طی 
یک دهه اخیر و برخی حواشی روزهای اخیر و ناتوانی در 
اجرای خواسته کارکنان هما، از وزیر راه درخواست کرده 
پس از اتمام پروازهای اربعین حسینی به ماموریتش 
یران پایان دهد. پیمایی جمهوری اسالمی ا در هوا

فاطمه مقصودی- نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمیداریوش باقرجوان-مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری عبدالجالل ایری -سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
 با برنامه ریزی های انجام شده اکنون ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در مرزهای مهران و شلمچه 
برای جابجایی زائران دپو شده است.رایزنی های الزم با استان ها و تشکل های صنفی برای 
جابجایی مسافران در مرزهای مهران و شلمچه انجام شده است.از بعد از ظهر امروز موج 
بازگشت زائران به کشور آغاز می شود و زائران به سمت مرزها حرکت 
می کنند که در این خصوص آمادگی سازمان راهداری برای بازگشت 
زائران اربعین حسینی فراهم است. زائران هم اکنون به تدریج در 
حال حرکت به سمت مرز هستند و در استان ها به تعداد مورد نیاز 

اتوبوس جایگزین این تعداد خواهد شد.

یک راننده کامیون با توجه به گذشت حدود پنج ماه از ابالغ آخرین به روزرسانی نرخ 
شاخص تن کیلومتر گفت: در این مدت تقریبًا کلیه پارامترهای دخیل در محاسبه شاخص 
تن کیلومتر با افزایش بهای چشمگیری همراه بوده است به همین دلیل بروزرسانی این 
شاخص ضرورت دارد.به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند افزود: برای مثال در الستیک ایرانی 
موجود در بازار )قیمت در دسترس نه قیمت  های مصوب نایاب( تقریبًا ۸۰ درصد افزایش، 
روغن موتور بیش از ۴۰ درصد باتری حدود۵۰ درصد، بیمه بدنه که تابع قیمت کامیون است 
حدود ۴۰ درصد، قطعات مصرفی بیش از ۶۰ درصد  و ... افزایش قیمت صورت گرفته است.

سعید رسولی با اشاره به تدابیر وزارت راه و شهرسازی برای بازگشت هرچه راحت تر 
زائران اربعین به شهر های خود افزود: قطار هایی به صورت یکسره و شبانه روزی به 

همین منظور تدارک دیده شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: 
عالوه بر قطار های برنامه ای، چهار رام قطار فوق العاده نیز برای انتقال زائران از 
ایستگاه اهواز به شهر های مقصد زائران تدارک دیده شده است و این قطار ها هم اکنون 

در اهواز مستقر هستند.

 روز گذشته فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که حکایت از سرقت قطعات 
کامیون تعدادی از رانندگان  در  اتوبان قم به گرمسار داشت.

به گزارش تین نیوز، راننده ای که این فیلم را ارسال کرده می گوید که هنگام توقف 
و استراحت، ای بی اس های چند کامیون به سرقت رفته است.

سرقت بار و قطعات کامیون ها، موضوع تازه ای نیست و هرچند وقت یک بار 
رانندگان فیلم هایی از این گونه رخدادها در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. 

سازمان هواپیمایی کشوری امروز)سه شنبه( از سفر »سیاووش امیرمکری« سرپرست 
سازمان هواپیمایی کشوری به عراق خبر داد و اعالم کرد: با هدف تسهیل و روان سازی 

بازگشت زوار اربعین با طرف عراقی جلساتی برگزار شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، از روز گذشته، عملیات بازگشت ۴۵ هزار زائر با 2۷۰ 
پرواز آغاز شده است و با اختصاص 2۷۰ پرواز از شهرهای بغداد و نجف به مقاصد تهران، 
مشهد، ساری، یزد، زاهدان، تبریز، شیراز، اهواز، بندرعباس، بوشهر، المرد، کرمانشاه، 

اردبیل و کرمان این ۴۵ هزار زائر به کشور انتقال داده خواهند شد.

شماره هفتصد و پنجاه و پنجم- نسخه آزمایشی -6 مهرماه ۱۴۰۰

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

کامیون  های ایرانی ورودی به قره باغ باید مالیات پرداخت کنند 
 سرقت از کامیون ها؛ مشکلی که همچنان ادامه دارد 

تسهیالت راه آهن برای بازگشت زائران اربعین از مرز شلمچه 

 جزئیات پروازهای برگشت ۴۵ هزار زائر اربعین 

تعدادی از کامیونداران مالباخته اسالمشهری صبح امروز مقابل قوه قضاییه تجمع کرده و خواستار مالقات با رئیس قوه قضاییه شدند. 

عملیات اجرایی راه آهن بروجرد هنوز آغاز نشده است ناوگان حمل و نقل عمومی آماده جابجایی زائران اربعین است 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به موقعیت بروجرد ایجاد راه آهن یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است که به 
زودی محقق می شود.برای توسعه، عمران و آبادانی بروجرد باید از همه ظرفیت ها استفاده 
شود و اقدامات زیربنایی مانند راه آهن مطالبه دیرینه و جدی مردم بروجرد است.در راستای 
توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر همه مسوولیت و وظیفه داریم و باید 
پیگیر مطالبات شهروندان باشیم.طرح راه آهن بروجرد در سال های 
گذشته مطرح شده ولی عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است. پس 
از پیگیری های بسیار توانستیم اعتبار الزم را برای احداث خط راه آهن 

دورود - بروجرد - مالیر را در الیحه بودجه ۱۴۰۰  بگنجانیم.

هفته انهم
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