
   

 تا کنون به هیچ وجه پروتکل  بهداشتی را در زمینه مقابله با ویروس کرونا نقض نکرده ایم و با هر 
کسی که در حوزه حمل و نقل تخلفی در این زمینه کرده است به صورت جدی برخورد کرده ایم.

خدا شاهد است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا نابود می کند. ناب ترین بچه های نظام سالمت 
را از دست دادم. داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که افسران 
ارشد و سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهل 
انگاری دیگران. من وزیر خبر ندارم چه کسی می آید و بیرون می رود. 
فقط شدم ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع کن. بجای وزیر بهداشت 

بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. این درد بزرگی است. 

آیا مالیات بر خودروهای صفر جلوی داللی را خواهد گرفت؟ 

گرانفروشان بلیت هواپیما به دستگاه قضایی معرفی می شوند 

پرتقاضاترین خطوط هوایی ایران برای پروازهای عبوری  فروش بلیت اتوبوس های نوروزی با ۲۰ درصد افزایش قیمت 

هیچ پروتکلی را نقض نکردیم/ برخورد جدی با متخلفان 

مدیرعامل شرکت راه آهن از تدوین برنامه جامع از سوی این شرکت جهت دستیابی به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی بار در کشور خبر داد و تصریح کرد 
که در صورت تأمین منابع مالی، این برنامه طی ۵ سال محقق خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با 
یادآوری از اینکه امسال بیش از چهار ماه مسیرهای ریلی کشور در مرز به دلیل کرونا مسدود بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه تا به امروز عالوه بر 
جبران آن چهار ماه عقب افتادگی، همچنین این شرکت به رشد ۱۰ درصدی در تولید رسیده و تا پایان سال نیز این سیر رشد ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و مفاد تنظیم شده در سند برنامه ششم به منظور افزایش سهم ریلی و ارتقای بهره وری آن در کشور، 
تصریح کرد: هیات دولت و به ویژه وزیر راه و شهرسازی عالقمند به ارتقای این صنعت هستند و تاکنون نیز اقدامات ارزنده ای در این زمینه انجام 

شده یا در دست اقدام است.

سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کاهش 
پروازهای عبوری از آسمان ایران به دلیل باز شدن فضای 
عربستان برای هواپیماهای قطری را داریم و با توجه به اذعان 
اغلب شرکت های هواپیمایی دنیا مبنی بر امن بودن فضای کشور 
ما و همچنین  با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که  چهار راه 
ترانزیتی دنیا است، استفاده از آسمان ایران برای چه مسیرهای 
هوایی مناسب است؟ اظهار داشت: همانطور که می دانیم 
عامل تعیین کننده در ایجاد فرودگاه ها، جمعیت گردشگری و 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسافربری کشور گفت: 
طبق روال هر سال به دلیل وجود تردد یک سر 
خالی در ایام نوروز، بلیت اتوبوس برای نوروز ۱۴۰۰ 
هم با 2۰ درصد افزایش قیمت به فروش می رود.

به گزارش تین نیوز، احمدرضا عامری در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح آخرین وضعیت آماده 
سازی ناوگان برای سفرهای ضروری ایام نوروز اظهار 
داشت: در حال حاضر پروتکل های بهداشتی ابالغی نظیر 
محلول های ضدعفونی کاماًل رعایت و تأکید می شود.

رضا طالیی نیک-معاون پارلمانی وزارت دفاعمهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی
پس از گذشت ۱۱ ماه خودروهای زیادی در پارکینگ مجموعه های فروش خدمات یدکی دپو 
شده اند و معطل قطعه هستند.با محدود کردن تخصیص ارز و ثبت سفارش قطعات یدکی 
خودرو، در آینده نزدیک تمام خودروها با مشکل روبرو می شوند امروز پس از گذشت ۱۱ ماه 
خودروهای زیادی در پارکینگ مجموعه های فروش خدمات یدکی دپو 
شده اند و معطل قطعه هستند.اگر دوستان از سازمان حمایت حاضر 
شوند، قادر به پاسخگویی خواهند بود. ما نیز نامه نگاری کردیم که اگر 
خودرویی بالغ بر ۴ روز در پارکینگ بماند، باید مبلغی به مالک ارائه 
شود. هیچ ارز و ثبت سفارشی به همکاران واردکننده تعلق نمی گیرد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور دستور برای معرفی برخی سایت ها و آژانس های 
هواپیمایی که در فروش بلیت هواپیما گرانفروشی می کنند، به دستگاه قضایی برای 

برخورد با این تخلف خبر داد.
به گزارش تین نیوز، تورج دهقان زنگنه این مطلب را دی ماه امسال بیان کرد و افزود: بر 
اساس جدول نرخ نامه ای که از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابالغ 
شد، کسی حق فروش بلیت هواپیما باالتر از نرخ های مصوبه را ندارد و در همین راستا با 

گرانفروشان برخورد قاطع خواهیم کرد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: توسعه دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی بندر امیرآباد در بخش بندری در سال ۱۴۰۰ محقق می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدصادق رنگ آور 
با بیان اینکه هوشمندسازی بنادر به معنای افزایش سطح رقابت پذیری و ارائه خدمات، 
با روش های نوین برای رفع نیازهای جامعه بندری صورت می گیرد از توسعه دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای بندری بندرامیرآباد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران اعالم کرد: عالوه 
بر قرارداد تولید ۱۰۵ دستگاه واگن، بزودی تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
برنامه و بودجه و شهرداری تهران مبنی بر تعمیرات ۳۱ رام قطار امضا خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران 
و حومه )مترو( اعالم کرد: روز شنبه 2۳ اسفند، تفاهم نامه همکاری بین سازمان برنامه و 
بودجه و شهرداری تهران مبنی بر بازسازی کامل و تعمیرات اساسی ۳۱ رام قطار امضا خواهد 
شد. این امر با بهره مندی از ظرفیت تبصره ۱8 قانون بودجه کل کشور صورت می پذیرد.

 »احمد اصغری مهرآبادی« روز یکشنبه در حاشیه بازدید خود از طرح های در حال 
ساخت مسکن مهر پردیس به خبرنگار ایرنا گفت: پروژه های مسکن مهر تا قبل از پایان 

دولت دوازدهم به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه در فازهای 8، ۹، ۱۱ مسکن مهر پردیس فعالیت های عمرانی به طور 
مستمر در جریان است، اظهار داشت: تحویل واحدها به مالکان و متقاضیان تا پیش از 
پایان دولت با مدیریت راهبردی مهدی هدایت، مدیرعامل شرک عمران شهر جدید 

پردیس در دستور کار قرار گرفته است.

شماره ششصد و  سی  و  ششم- نسخه آزمایشی -۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

برنامه جامع راه آهن جهت دستیابی به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی بار در کشور 
قرارداد تولید ۱۰۵ دستگاه واگن منعقد می شود 

هوشمندسازی بندرامیرآباد در سال ۱۴۰۰ محقق می شود 

مترو تهران-پردیس هفته آینده کلنگ زنی می شود 

براساس پیشنهاد وزیر اقتصاد، قرار است از مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه تا بازار از خریداران خودروی سفر مالیات پلکانی اخذ شود. 

در حال ساخت هواپیمای غیرنظامی هستیم پارکینگ شرکت های خدمات پس ازفروش؛ انبار خودروهای خارجی 

راه روشن است

هفته ان هم

وزارت دفاع تالش می کند جای بخش خصوصی را نگیرد بلکه حامی آن باشد. لذا جاهایی 
که بخش خصوصی ظرفیت دارد وزارت دفاع ورود نکرده و برای تقویت آن تالش می کند.در 
حوزه صنایع هوایی و خودرویی نیز تالش کرده ایم با کمک های فناورانه و تأمین نیازهای 

خودروسازان، به شکوفایی این دو صنعت کمک کنیم. 
تاکنون کمک های خوبی به خودروسازان شده و همچنین در حوزه 
راه اندازی خط تولید هواپیمای غیرنظامی ورود کرده ایم؛ پروژه ها و 
طرح های مناسبی در حوزه هواپیماسازی در حال پیگیری است که 

نتایج آن اعالم خواهد شد.

هفته انهم
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