
   

در زمینه قیمت بلیت اتوبوس باید گفت رانندگان در ایام شیوع ویروس کرونا حدود ۳۰۰۰ میلیارد 
تومان ناشی از کاهش سفرها و کاهش تعداد مسافران زیان کردند و در ابتدای شیوع کرونا چند 
ماهی همه سفرها تعطیل شده بود.: قیمت بلیت اتوبوس کاهش پیدا نخواهد کرد چرا که در 
حال حاضر نیز پولی که بابت هر نفر کیلومتر از مسافران گرفته می شود 
پایین تر از هزینه آن است.آمار جابه جایی مسافران نشان می دهد که 
ساالنه حدود ۵۰ میلیون نفر در سال از طریق وسائل حمل و نقل عمومی 
جابه جا می شوند که اتوبوس ها سهم بسیار ناچیزی )حدود سه درصد( 

در زمینه تصادفات جاده ای دارند که طبیعی است.

ــتی ایرانی را لغو نکرد  فعال ترین بندر کانتینری هند ممنوعیت پذیرش کش

در جلسه شورای عالی مسکن چه گذشت؟ 

 آغاز پیش فروش بلیت قطارهای آذرماه از ۲۵ آبان  کاهش قیمت بلیت هواپیما از ابتدای آذرماه 

 قیمت بلیت اتوبوس کاهش نمی یابد 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی و حرفه ای کشور در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تحمیل زیان 2۵ درصدی به پیمانکاران و 
مشاوران بخش خصوصی با توجه به شیوه واگذاری اسناد خزانه اسالمی به آنها خبر داد.

به گزارش تین نیوز، در بخشی از آن نامه ای که با امضای علی آزاد  مهر ماه امثال به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، 
وی عنوان کرده با توجه به این که به علت عدم امکان دولت پرداخت مطالبات به موقع پیمانکاران و مهندسان مشاور، به آنان اوراق مالی مدت دار 

با نرخ کمتر از سود سپرده مدت دار بانکی پرداخت می شود این امر موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای آنها شده است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که برای اوراق سه ساله به جای 1.۵2 برابر مطالبات، 1.4۵ برابر اوراق داده می شود که ضرر پیمانکار یا 
مهندسان مشاور ناشی از این نحوه محاسبه نسبت به اصل مطالبات آنها برابر 4 درصد می شود. در ادامه  نامه خاطر نشان شده است که در مرحله 
بعد پیمانکاران و مشاوران ناچار به فروش این اوراق در بورس با قیمت کمتری هستند که در حال حاضر 14۵ تومان اسناد سه ساله را به ازی هر 
1۰۰ تومان برابر ۵2 تومان در سازمان فرا بورس قیمت گذاری و خریداری می نمایند که ضرری معادل 21 درصد را برای مشاوران و پیمانکاران در 

در نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب شد 
که قیمت بلیت هواپیما از ابتدای آذر ماه و همزمان با رفع 
محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در پرواز کاهش یابد
یی به منظور تعیین  پیما لی هوا  نشست شورای عا
تکلیف قیمت بلیت هواپیما پس از رفع محدودیت ۶۰ 
درصدی ظرفیت پرواز  با حضور رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی برگزار شد. با توجه به تصمیم اتخاذ 
شده در شورای عالی هواپیمایی و موضوعاتی نظیر 
رفع محدودیت ۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پرواز 

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی اول 
تا ۳۰ آذرماه، به صورت اینترنتی و حضوری، از ساعت ۷ 
صبح امروز سه شنبه 2۵ آبان در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از ساعت ۷ 
صبح روز سه شنبه 2۵ آبان ماه، برای تمام مسیرها به جز 
مسیر تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و 
بالعکس، از طریق اینترنتی و مراکز مجاز فروش بلیت 
قطار به صورت حضوری در سراسر کشور آغاز شده است.

سردار محمد حسین حمیدی - رئیس پلیس راهور تهران بزرگمجتبی شفیعی- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران داریوش امانی-رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در گذشته منابعی در شهرداری وجود داشت و دوستان مدیریت هزینه می کردند که منابع نیز 
اغلب منابع داخلی شهرداری و قدری در دوره هایی کمک های دولتی بوده است.ما در حال 
حاضر چون منابع موجود در شهرداری کفاف نیازها را نمی دهد، یک حوزه تأمین منابع نیز 
فعال شده است. یک کمیته نیز برای تأمین منابع پایدار در شهرداری 
تشکیل شده که مدیریت شهری در حال مذاکره و برنامه ریزی در 
آن هستند. یکی از منابع پیشنهادی این کمیته برای تأمین منابع 
در حوزه های مختلف به ویژه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل 

عمومی، استفاده از ال سی های روسیه است، 

حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای عالی 
مسکن با تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( از وزیر 
راه و شهرسازی و همه دست اندرکاران به علت آغاز نهضت ملی ساخت مسکن قدردانی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور با اشاره 
به ابالغ قانون نهضت ملی ساخت مسکن گفت: همه تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا 
سهم سنگین مسکن در سبد خانوار و دغدغه خانواده ها در زمینه تأمین مسکن کاهش یابد.

داریوش امانی از ترخیص 1۷۰۰ و شماره گذاری ۶۰۰ کامیون در طرح واردات کامیون 
دست دوم اروپایی به کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۶ هزار و 4۰۰ دستگاه کامیون دست 

دوم اروپایی زیر سه سال ثبت سفارش شده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به آخرین وضعیت کامیون های 
وارداتی بالتکلیف در گمرکات کشور گفت: براساس آخرین آمار، تا امروز ۶4۰۰ دستگاه 
کامیون وارداتی دست دوم اروپایی ثبت سفارش شده که از این تعداد 1۷۰۰ دستگاه 

کامیون ترخیص و حدود ۶۰۰ دستگاه کامیون شماره گذاری شده اند

معاون سازمان هواپیمایی: هیچ انحصاری در تاسیس شرکت هواپیمایی جدید 
نداریم و سرمایه گذاران متقاضی تاسیس خطوط هواپیمایی می توانند درخواست 

خود را به سازمان ارسال کنند.
ابوالقاسم جاللی در خصوص امکان ایجاد شرکت های هواپیمایی گفت: سازمان 
هواپیمایی کشوری الزاماتی برای تاسیس ایرالین های جدید دارد و هریک از 
سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوایی دارند 

می توانند با رعایت این الزامات درخواست مجوز تاسیس کنند.

پس از غرق  شدن نفتکش سانچی در دی  ماه سال 1۳9۶، سند وفات ۳۰ خدمه سانچی 
که 2۷ نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط 
قانونی کشور صورت پذیرفت.بهمن سال 98 از سوی تعدادی از خانواده  های خدمه سانچی 
دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول 
کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال 99 رأی به ابطال سند فوت 9 خدمه داد. اسفند 99 
شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد

شماره هفتصد و هفتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -25 آبان ماه ۱۴۰۰

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

 تحمیل زیان 25 درصدی به پیمانکاران و مشاوران از سوی دولت 
انحصاری در تاسیس شرکت هواپیمایی نداریم 

۱۷۰۰ کامیون اروپایی ترخیص شد 

پیروزی قضائی تازه برای خانواده خدمه سانچی 

طبق گفته تجار فعال در بازار هند، با اعمال این محدودیت و حذف بندر موندرا از برنامه تردد کشتی های کانتینربر از مبدا بنادری مانند بندرعباس، ایران عمال بخشی از بازار ایالت مهم گجرات در غرب هند و پسکرانه های آن را از دست می دهد و ترانزیت کاالهای افغانستان از طریق بنادر ایرانی با شرایط دشوارتری روبرو می شود. 

طرح زمستانه پلیس راهور تهران کلید خورد جزئیات همکاری شهرداری با کشورهای خارجی برای توسعه حمل و نقل 

راه روشن است

هفته ان هم

پلیس راهور تهران بزرگ با تمامی امکانات و تجهیزات در کنار شهروندان، زمستان را آغاز می کند.
با تمام قوا و تجهیزات در سطح معابر، بزرگراه ها و تقاطع های شهر تهران به تسهیل تردد و رفت 
و آمد شهروندان تهرانی خواهیم پرداخت.طرح انتظامی ترافیکی زمستان 14۰۰ از صبح امروز 
سه شنبه 2۵ آبان در سطح شهر تهران آغاز می گردد و تمامی کارکنان 
پلیس راهور تهران بزرگ به همراه تجهیزات خود و امکانات سازمانی 
در این بحث شرکت خواهند داشت با توجه به احتمال آغاز بارندگی ها، 
برودت هوا و در نتیجه لغزندگی معابر که به کندی تردد و حوادث منجر 

خواهد شد بر اساس ابالغیه پلیس راهور ناجا اجرا خواهد گذاشت.

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/237197-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/237231-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/237216-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/237190-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/237190-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/237214-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-14/237202-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-14/237202-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/237219-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/237225-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/237225-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/237213-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-59/237195-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/237194-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

