
   

هر زمان که قیمت خودرو در بازار سیر نزولی به خود می گیرد شورای رقابت با اعالم خبر افزایش 
قیمت شرایط نابسامانی را در بازار ایجاد می کند.

باید قیمت خودروهای داخلی به واسطه افزایش تیراژ و کاهش هزینه های تولید به تدریج کاهش 
یابد، اما ظاهراً عزمی در این حوزه وجود ندارد و خودروسازان به جای 
افزایش تولید و مدیریت هزینه ها فقط به فکر افزایش قیمت هستند. 
علیرغم وجود ظرفیت های مناسب برای افزایش قابل توجه تولید خودرو 
در کشور، شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود 

مطلوب تولید ندارد.

۲۰ میلیارد تومان هزینه اتصال خط مترو به راه آهن سراســری کشور شد 

 مشکل تانکرهای سوخت متوقف در پیرانشهر حل نشده است 

پرواز فوق العاده »هما« به لندن  ماه های آینده پروژه راه آهن زاهدان به خاش افتتاح خواهد شد 

شورای رقابت عامل تالطم در بازار خودرو 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت های هوایی می توانند با تشکیل کنسرسیوم در بازار سرمایه حضور پیدا کنند، گفت: الزم است آن ها 
کنسرسیوم را تشکیل دهند تا بتوانند ظرفیت بزرگتری را به وجود آورند.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که 
»آیا در سال جدید، امکان حضور و عرضه سهام صنعت حمل و نقل هوایی، همچون راه آهن، در بازار سرمایه وجود دارد؟« اظهار کرد: استفاده از 

بازار سرمایه در صنعت هوایی در حقیقت الگویی است که می تواند انجام شود.

 وی گفت: از این شرکت های کوچکی که وجود دارد، می توانیم به صورت کنسرسیوم استفاده کنیم و الزم است آن ها بتوانند کنسرسیوم را شکل بدهند 
و ظرفیت بزرگتری را به وجود آورند. اسالمی عنوان کرد: با تشکیل کنسرسیوم، اصالحات مالی و حقوقی در ساختارشان شکل می گیرد و می توانند 
در بازار سرمایه بلوکشان را عرضه کنند و با عرضه بلوک سهام در بازار سرمایه  می توانند تأمین منابع برای گسترش فعالیت هایشان انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آنچه حائز اهمیت است، این است که مردم در بازار سرمایه منابع خودشان را می آورند و استفاده می کنند و انتظار 
بازگشت سرمایه و سود مناسب را دارند.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که در سومین هفته 
فروردین ماه سال جاری، پرواز فوق العاده ای را برای مراجعت 
هموطنان مقیم انگلیس به کشور برنامه ریزی کرده است.

به گزارش تین نیوز، »هما« با دریافت مجوز پرواز از ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری، این پرواز 
فوق العاده در روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه سال جاری )۱۱ 
آوریل( در ساعت ۹ و ۲۰ فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( را 
ترک و در ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه وارد فرودگاه لندن می شود.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: با توجه به اینکه  راه آهن چابهار به زاهدان 
پروژه بزرگی بوده که از نظر زیربنا برای استان الزم 
است در ماه های آینده بخش پروژه راه آهن زاهدان به 
خاش افتتاح خواهد شد.محمدباقر نوبخت روز دوشنبه 
در سفر به سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت: با توجه به ماه های پایانی دوره خدمت 
دولت دوازدهم و با توجه به تعهداتی که نسبت به 
مردم خوب و شریف استان داریم  این سفر انجام شد 

محمود ترفع- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانزهرا نژاد بهرام-عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران حیم زارع -سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت و جهش تولید و نظارت  بر اصل ۴۴
جهت رعایت شرایط اقتصادی شهروندان افزایش نرخ حداقلی در نظر گرفته شد.

در حال حاضر دو شهردار منطقه ۲ و 8 همچنان با قید وثیقه آزاد هستند و همچنان پرونده 
آنها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.این که گفته می شود مهناز استقامتی و حسن 
رحمانی دو شهردار منطقه ۲ و 8 به محل کار بازگشته اند صحت ندارد 
و هر دو شهرداری منطقه اکنون با سرپرست اداره می شود.افزایش نرخ 
بر اساس مصوبه شورا و تأئید وزارت کشور و فرمانداری است. همه 
ساله افزایش نرخ صورت می گیرد و امسال علیرغم افزایش چشمگیر 

تورم، افزایش نرخ کرایه ها به صورت حداقلی در نظر گرفته شد.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کاال از درخواست تعدادی از رانندگان تانکرهای 
سوخت حامل بنزین صادراتی متوقف در پیرانشهر برای حل مشکل توقف و معطلی طوالنی 
مدت در این شهر خبر دارد.به گزارش تین نیوز، محمد حیدری گفت: این درخواست در 
قالب نامه ای به مسئوالن دولتی و صنفی از جمله مسئوالن شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،  ۲ کانون انجمن های صنفی رانندگان 
و کامیون داران کشور و مدیران کل دفتر حمل و نقل کاال و ترانزیت و حمل و نقل بین 

المللی سازمان راهداری مطرح شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا ورود خودرو های غیربومی 
به ۲۲۷ شهر قرمز و نارنجی ممنوع شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، سردار سید کمال هادیانفر امروز دوشنبه در 
نشست خبری درباره عملکرد نوروز ۱۴۰۰، افزود: ۲8 اسفند سال ۹۹ وضعیت کرونا در 
۴۰ شهر وضعیت قرمز و نارنجی اعالم شد، یعنی ۹ شهر قرمز که بیشتر شامل شهر های 

استان خوزستان می شد و ۳۱ استان در وضعیت نارنجی قرار داشت.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تناقضات در تصمیم گیری ها در مورد کرونا و کم کاری ها 
در شیوع مجدد این بیماری خواستار تعطیلی دو هفته ای شهرهای قرمز و نارنجی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، حجت نظری عضو شورای شهر تهران 
در تذکر پیش از دستور خود با ابراز امیدواری از اینکه سال جدید، سال پایانی برای 
کرونا و مشکالت و سختی هایی باشد که طی چندسال اخیر به مردم وارد شده 
است، پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی را مطرح کرد.

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودرو 
در بازار آزاد توضیحاتی داد.به گزارش تین نیوز به نقل باشگاه خبرنگاران جوان، نعمت 
اهلل کاشانی نسب در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار آزاد، گفت: قبل از 
تعطیالت عید بازار به یک ثبات خوبی رسیده بود و اکنون پس از ۲ هفته تعطیالت این 
ثبات هنوز در بازار وجود دارد.نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: با 
وجود ثبات در بازار، معامالتی صورت نمی گیرد و خرید و فروش نداریم اما در چند روز 

آینده این خرید و فروش بهتر خواهد شد.

شماره ششصد و چهل و ششم- نسخه آزمایشی -۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

ضرورت تشکیل کنسرسیوم شرکت های هوایی به منظور حضور در بازار سرمایه 
اعالم  آمار سفر و گردشگری دریایی در نوروز ۱۴۰۰ 

ورود پالک های غیربومی به ۲۲۷ شهر ممنوع شد 

اولین قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ اعالم شد 

با هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی شرکت مترو، شبکه راه آهن سراسری ایران به یک ایستگاه از متروی کالن شهر پایتخت متصل شد. 

افزایش۳۵ درصدی نرخ کرایه اتوبوس از اردیبهشت افزایش نرخ بلیت مترو حداقلی بود

راه روشن است

هفته ان هم

براساس مصوبه شورای شهر شاهد افزایش ۳۵درصدی نرخ کرایه اتوبوس ها در خطوط مختلف خواهیم 
بود، افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده این افزایش نرخ از اول اردیبهشت اعمال خواهد شد.

متوسط افزایش نرخ بلیت اتوبوس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر ۳۵ درصد است، به 

شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نرخ 
کرایه اتوبوسرانی را تا سقف ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داده 
به نحوی که متوسط افزایش نرخ از ۲۵ درصد فراتر نرود.جدول افزایش 
نرخ کرایه های خطوط بر روی سایت شرکت واحد قرار خواهد گرفت.

هفته انهم
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