
مطالعات 14 پروژه زیرساختی برای ورود به بازار سرمایه آماده شده است و شرکت های 
نواع روش و مدل های بورسی شدن آن ها هستند. سرمایه گذاری در حال بررسی ا
این اقدام اولین تجربه وزارت راه و شهرسازی است و در حال طراحی مدل و الگوی پیاده 
سازی آن هستیم.مطالعات 14 پروژه زیرساختی برای ورود به بازار 
سرمایه آماده شده است و شرکت های سرمایه گذاری در حال بررسی 
انواع روش و مدل های بورسی شدن آن ها هستند.  شرکت های 
سرمایه گذاری در حال تدوین پروپزال آن با ادبیات بازار سرمایه 
برای سازمان بورس است و تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد.

   

امروز؛ برگزاری دادگاه 21 متهم پرونده سقوط هواپیمای یاسوج 

 هشدار در مورد اعزام کامیون به مرز میرجاوه  

ایرالین ها از کاهش بلیت های کنسلی هواپیما خبر دادند  مخالفت »یاتا« با فاصله گذاری داخل هواپیما+ سند 

1۴ پروژه ریلی و آزادراهی بورسی می شوند 

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در امور نوسازی ناوگان عمومی جاده ای گفت: در طرح واردات کامیون های زیر سه سال ساخت 
در حال حاضر هیچ گونه تسهیالتی از سوی دولت پرداخت نمی شود.

به گزارش تین نیوز، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در جهت نوسازی ناوگان باری کشور از متقاضیان خواست، جهت واردات ناوگان های 
سه سال ساخت از تاریخ سوم خردادماه  ثبت نام کنند.

صدر اهلل بمانا عضو کارگروه نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار تین نیوز در پاسخ به ابهامات موجود درباره نوسازی ناوگان 
به خبرنگار تین نیوز گفت: این طرح در اوایل خرداد 99 )سوم خرداد( از طریق سامانه طراحی شده از گروه های چهارگانه واردات کامیون که شامل 
شرکت های تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین، شرکت های حمل ونقل توانمند دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شرکت های 
واردکننده کامیون های سنگین دارای مجوز از وزارت »صمت« )صنعت، معدن و تجارت( و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون های فرسوده واجد 

شرایط و متقاضی واردات می شود؛ اجرا شده و از متقاضیان ثبت نام به عمل می آید.

از شرکت های هواپیمایی فعال در ایاالت متحده آمریکا 
و کانادا روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعالم کرده اند که 
تعداد بلیت های لغو شده هواپیما کاهش یافته و رزرو 
 بلیت در برخی از مسیرهای پروازی نسبت به یکی دو 
ماه گذشته بهبود یافته است.شرکت یونایتد ایرالینز، دلتا 
ایرالینز و ایر کانادا که از برترین و بزرگترین شرکت های 
هواپیمایی در آمریکای شمالی به شمار می روند، با ابراز 
امیدواری در خصوص آینده صنعت هوایی اعالم کرده 
اند که به نظر می رسد بخشی از مسافران قصد دارند

ه  ا ر نقشه ر یی کشو پیما ا نجمن شرکت های هو ا
یاتا برای برون رفت از بحران کرونا را منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز، انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرد: یاتا دیروز اطالعیه ای منتشر کرد که در آن راهکارهای 
موقت و چند الیه برای ایمنی زیستی فرودگاه ها و پروازها 
با هدف تامین اطمینان دولتها و مسافران آمده است.
: ست یر ا ز ح  به شر عیه  طال ین ا ا ت مهم  نکا
پیش از پرواز:یاتا به دولت ها پیشنهاد می کند داده های 

بهداشتی مسافران را قبل از پرواز جمع آوری کنند.  

محمد شکرچی زاده -رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیمهرداد تقی زاده -معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  امیرمحمود غفاری -معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی
وجود یک نهاد بی طرف و قدرتمند در کشور برای بررسی سوانح به طوری که اعضای آن منصوب 
وزرا و معاونان وزیر نبوده و حتی توسط آنان معرفی هم نشده باشند و از نظر مالی هم وابسته به 
وزارتخانه مورد نظر هم نباشد، الزم است. این نهاد می تواند زیر نظر ریاست جمهوری یا مجلس 
باشد که البته چنین نهادی در برخی کشورها وجود دارد که برای ایجاد 
مشابه آن در کشور به مطالعات تطبیقی نیاز است.این پذیرش بدان علت 
است که در کشور ما یک نهاد مستقل و بی طرف برای بررسی سوانح 
وجود ندارد. همچنان که عنوان شد چنین نهادی در برخی کشورها وجود 
دارد که زیر نظر مجلس یا ریاست جمهوری این کشورها اداره می شود

اگرچه مجوز تردد محدود ناوگان باری متوقف در مرز میرجاوه از روز 24 اردیبهشت 
توسط پاکستان ارایه شده است اما درعین حال مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرده است از اعزام کامیون بدون 

هماهنگی و اطالع از مرز خودداری شود.
به گزارش تین نیوز، چند روز پیش، ایوب کرد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان سیستان و بلوچستان از صدور مجوز تردد محدود 600 دستگاه ناوگان 
باری متوقف در مرز میرجاوه خبر داد.

یپا به جرم  در حالی که روز گذشته حکم هفت سال حبس مدیرعامل سابق سا
مشارکت در اخالل نظام توزیعی منتشر شده، کاربران شبکه های اجتماعی نیز فیلمی 
از تجمع اعتراضی ثبت نام کنندگان در طرح نوسازی سایپا دیزل منتشر کرده اند.
به گزارش تین نیوز، صبح روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری رای 
اخالل گران در بازار خودرو را اعالم کرد که بر اساس آن مهدی جمالی مدیرعامل سابق 
سایپا به جرم مشارکت در اخالل در نظام توزیعی به هفت سال و رضا تقی زاده ماکویی 
معاون سابق بازاریابی سایپا به 15 سال حبس و 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

ز محمد  ین فیلم ا ر ا نتشا ز روز گذشته با ا جتماعی ا ربران شبکه های ا  کا
عزیزی، نماینده مجلس که به اتهام اخالل در بازار خودرو به 61 ماه زندان 
مات  قدا ز ا ین فیلم ا نتقاد می کنند. آقای عزیزی در ا ز وی ا محکوم شده ا
نظارتی دولت و وزارتخانه های مرتبط درباره تنظیم بازار خودرو انتقاد می کند.

روز گذشته، محمد عزیزی و فریدون احمدی دو تن از نمایندگان مجلس  به جرم 
معاونت در اخالل در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از افزایش قیمت بلیت این 
ناوگان از اول خردادماه خبر داد.

فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه طبق مصوبه اعمال افزایش نرخ کرایه حمل و نقل 
عمومی شهر تهران که به تایید شورای اسالمی شهر تهران و فرمانداری تهران رسید 
همانند سنوات گذشته باید از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری این تغییرات برابر مصوبه 
ابالغ شده اعمال می شد افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا این افزایش قیمت بر خالف 
سال های قبل با کمی تاخیر از روز پنجشنبه یکم خرداد ماه سال 1۳99 اعمال می شود.

شماره چهارصد و  پنجاه و پنجم- نسخه آزمایشی -۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 توضیحات تازه سازمان راهداری درباره نوسازی ناوگان با کامیون اروپایی 

 نطق باورنکردنی نماینده ای که دیروز به 61 ماه حبس محکوم شد 

تجمع ثبت نام کنندگان خودرو مقابل »سایپا دیزل« + فیلم 

افزایش قیمت بلیت مترو تهران از اول خردادماه 

همچنین بر اساس گزارش کمسیون اصال نود، تخلفات سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها باعث بروز این سانحه شده است و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است. 

آغاز مطالعات فرونشست زمین در فرودگاه امام خمینی )ره(  محتوای گزارش مجلس از سانحه یاسوج را می پذیرم 

راه روشن است

هفته انهم

مجموعه همکاری های مشترکی را با شرکت شهر فرودگاهی امام )ره( برای سال 
جدید در برنامه داریم که بخشی از آنها شامل برنامه های مطالعاتی در فرودگاه هاست.

سال گذشته پروژه روسازی رویه های فرودگاهی در فرودگاه امام )ره( انجام شد که پروژه مفیدی 
به منظور مدیریت نگهداری روسازی فرودگاه ها به شمار می رود. با انجام 
این پروژه می توان منابعی را که برای روسازی رویه های مسیر فرودگاهی 
اختصاص می یابد را در درازمدت کاهش داد.نظارت عالی بر انجام پروژه 
روسازی بتنی بخشی از راه های دسترسی به فرودگاه امام را مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی برعهده داشت و این پروژه، پروژه موفقی بوده است.

هفته انهم
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