
 نوسازی لکوموتیوهای قدیمی، راهی برای رهایی از کمبود لکوموتیو 

 هجوم 6 میلیون  نفر به وب سایت پیش فروش خودرو سایپا 

ساخت فرودگاه در قم ضروری است  شکل فعلی فعالیت اسنپ، آسیب اجتماعی به دنبال دارد 

دبیر کل آیمو شنبه به ایران می آید نرخ  ارز توجیه ندارد مسئول بحران فعلی اقتصادی، دولت روحانی است 

دبیر کانون کامیون داران آخرین وضعیت بررسی طرح تن بر کیلومتر را توضیح  داد.

احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران کشور در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به یکی از مهم ترین درخواست های 
کامیون داران )اجرای تن کیلومتر( گفت: بعد از شاخص های محاسبه اولیه تعیین نرخ حمل جاده ای کاال بر اساس تن کیلومتر نامه ای برای وزیر 

راه و شهرسازی ارسال شد.

وی توضیح داد: این نامه برای ابالغ نهایی و قبل از آن بررسی موضوع تن بر کیلومتر در شورای عالی ترابری برای وزیر ارسال شده است. بر 
این اساس با  بررسی این موضوع در شورای عالی ترابری و تبدیل آن به مصوبه اجرای تن بر کیلومتر به عنوان قانون دائمی شده و دیگر درگیر 

مالحظه کاری نخواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی 
کشور از ضرورت در پارچوب قانون قرار گرفتن 
فعالیت دو شرکت حمل ونقل استارت آپی »اسنپ« 
و »تپسی« در سراسر کشور خبر داد و گفت: ادامه 
فعالیت این دو شرکت به این شکل قطعًا آسیب 

اجتماعی را باعث می شود.

لعابدین قرچورلو در گفت وگو با تین نیوز  زین ا
در خصوص آخرین وضعیت ساخت فرودگاه قم 
توضیح داد: شورا شهر قم درگیر  ساخت این 
فرودگاه نبوده است اما تا جایی که بنده در جریان 
هستم تفاهم نامه ای بین یک شرکت خصوصی، 
استانداری قم و مراجع ذی ربط برای ساخت این 

فرودگاه به امضا رسیده است.

محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  محمدرضا پورابراهیمی،  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سعید لیالز، تحلیل گر اقتصادی

تمام این تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی که 
دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند، شاهد 

این التهابات خواهیم بود.
این تغییرات به صورت لحظه ای بر بازار سکه و طال تاثیر می گذارد و سپس 
بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و ... را متاثر می سازد. دولت می تواند 
با وضعیت کنونی با وجود تحریم ها با داشتن منابع ارزی دو برابری نسبت 

به مصارف بازار را مدیریت کند

ایران جزو ۲۰ کشور نخست دنیا در داشتن مرزهای دریایی است و بالغ بر 
۱۰۰ هزار نفر در کشتی های اقیانوس پیما فعالیت دارند که اولین کشورهایی 
است که به این سازمان پیوسته است. سندها و بیانیه های تاثیرگذاری ایران 
در آیمو نشان از توان تخصصی هیات ایرانی در کمیته های تخصصی آیمو 
دارد و به واسطه نقش فعال و موثر جمهوری اسالمی ایران در آیمو، ایران 

موردتوجه ارکان سازمان بین المللی دریانوردی است.

گروه خودروسازی سایپا از هجوم 6 میلیون نفری متقاضیان خرید خودرو از ساعات 
اولیه باز شدن سایت این شرکت برای پیش فروش خودرو خبر دادند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، به مشاهده 6 میلیون نفری از سایت فروش این شرکت 
تا ساعت ۱۰ و 3۰ دقیقه امروز گفت: سایت فروش گروه خودروسازی سایپا از 
پیشرفته ترین تکنولوژی برخوردار است اما هجوم باالی متقاضیان خرید خودرو 

موجب شده تا از کارآئی الزم برخوردار نباشد.

صبح امروز خبری  از نقص فنی هواپیمایی قشم ایر در مسیر تهران-قشم منتشر شد 
از همین رو این شرکت هواپیمایی توضیحاتی را در این رابطه به تین نیوز ارسال کرد.

در توضیحات شرکت هواپیمایی قشم آمده است؛ پرواز شماره ۱۲۲4 قشم ایر روز 
سه شنبه مورخ ۱3/6/97 در مسیر تهران-قشم با هواپیمای RJ  بیست دقیقه 
پس از تیک آف به منظور رفع نقص فنی به وجود آمده و با تصمیم خلبان پرواز در 

ساعت ۲3:3۰ به فرودگاه مهرآباد بازگشت.۱۲۲4

یک راننده اتوبوس با تجهیز اتوبوس خود به امکانات امدادی و آتشنشانی، توانست 
در سانحه رانندگی جان چهار نفر از سرنشینان یک خودروی شخصی را نجات دهد.
به گزارش تین نیوز، این راننده که » بزرگ نوروزی« نام دارد، جمعه گذشته )9 
شهریور( در جاده الشتر استان لرستان با استفاده از امکاناتی که در اتوبوس خود 
فراهم ساخته، جان چهار نفر از سرنشینان یک خودرو سانحه دیده را قبل از وقوع 

حریق نجات داد.

معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی گفت: حضور دبیر کل سازمان 
بین المللی دریانوردی )آیمو( در ایران به مناسبت روز جهانی دریانوردی، نشانگر 

اهمیت بخش دریایی کشور است.
برای اولین بار است که دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مراسم روز جهانی 
دریانوردی و به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی دریانوردی 

در ایران حضور پیدا می کند.
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 توضیحات قشم ایر در خصوص نقص فنی پرواز تهران-قشم 

 شمارش معکوس برای مصوبه شدن طرح تن کیلومتر 
 نجات جان چهار سرنشین خودرو توسط یک راننده اتوبوس 

اشتغال  بیش از یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر در دنیا بر روی کشتی  

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم هایی 
که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می شد، نداشت و تصمیم هایی گرفت 

که به التهابات بازار دامن زد.
مسئولیت این را من اساسًا متوجه آقای روحانی می دانم، چون ما از ۸ یا 
9 ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است 

و دالر را بحران خواهد گرفت.

در شرایطی که هزینه تعمیر لکوموتیوهای موجود برای شرکت های ریلی باال است و برای خرید لکوموتیو و ناوگان به خریدهای خارجی و ارزی نیاز است، نوسازی ناوگان قدیمی اقدام مثبتی است. 
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