
   

صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران متاسفانه به یک مقوله پوپولیستی تبدیل شده است. بنابراین 
تا زمانی که این صنعت شبه دولتی است تصمیم گیری ها و رفتارهای تصمیم گیرندگان نیز 
پوپولیستی خواهد بود تا کارشناسانه. همان طور که در بحث خصوصی سازی دچار مشکل شده 
و با موانع متعددی روبه رو هستیم و تاکنون به معنای واقعی این امر 
رخ نداده است. شرایط انجام خصوصی سازی در ایران همان طور که در 
تصمیم گیری ها می بینید به نتیجه دلخواه نرسیده است. در تئوری 
های اقتصادی کالن در دنیای امروز نقش دولت ها بسیار کمرنگ شده 

و بخش خصوصی فعال تر است.

گزارش حادثه هواپیمای اوکراینی به زودی در دسترس مردم قرار می گیرد 

 از اصالح قوانین حمل ونقل دریایی تا تامین منافع همه ذی نفعان 

۱۸پروژه در بندر امام خمینی)ره( بهره برداری شد  احتمال تمدید محدودیت پرواز به انگلیس با درخواست ستاد ملی کرونا

 آزادسازی قیمت ها در شرایط کنونی موثر نخواهد بود 

معاونت حقوقی رئیس جمهور اعالم کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شده  ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دالر یا معادل یورویی آن 
به خانواده های هواپیمایی اوکراینی را صورت دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی رئیس جمهور در اطالعیه ای درخصوص تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و فراهم شدن زمینه پرداخت 
خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اکراینی و تصویب در هیئت وزیران اعالم کرد: »باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه دلخراش سقوط 
هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دی ماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت احترام به قربانیان و احقاق همه جانبه 
حقوق خانواده های داغدار و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیری های مستمر و مؤثرمعاونت درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی 
الزم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این هموطنان و تاکید بر ضرورت تأمین 
فوری اعتبار الزم برای پرداخت این خسارات، نهایتًا، با پیگیری معاونت حقوقی، اعتبار الزم در آغازین روزهای دیماه سال جاری، تأمین گردید.

۱۸ پروژه سرمایه گذاری و عمرانی در بندر امام خمینی)ره( از 
توابع شهرستان ماهشهر در جنوب خوزستان روز چهارشنبه با 
حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی بهره برداری شد.

به گزارش تین نیوز، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان روز 
چهارشنبه در حاشیه آیین بهره برداری از این پروژه ها، درگفت 
وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی 
در زمینه ی توسعه روساخت های بندری با بهره گیری از مشارکت 
بخش خصوصی بیان کرد: با استقبال سرمایه گذاران بخش 
خصوصی از مزیت های کم نظیر اقتصادی در مجتمع بزرگ 

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری از احتمال تمدید ممنوعیت پرواز به انگلیس با 
توجه به شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور خبر داد.

به گزارش تین نیوز، ابوالقاسم جاللی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص پروازهای لندن، اظهار 
کرد: با توجه به شیوع نوع انگلیسی ویروس کرونا، از اول 
دیماه امسال به مدت دو هفته پروازها از مبداء لندن به مقاصد 
داخلی کشور تعلیق شده و این تعلیق همچنان پابرجاست.

محمودمحمودزاده،معاونمسکنوساختمانوزیرراهوشهرسازیعبداهللخانعلی،رئیسهیئتمدیرهانجمنرانندگانکامیونهاییخچالداراستانتهران مرتضیمصطفوی،کارشناسصنعتخودرو
 حتمًا همگان در ترددهای روزمره در جاده ها و شهرها متوجه پالک دست نویس بزرگی در 
ابعاد و  بر روی ابزار مختلف و نقاط متفاوت پشت ناوگان عمومی باری و مسافری را شده اند، 
آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که فلسفه وجودی این پالک ها چیست و چرا ابعاد، ابزار 
استفاده شده، رنگ و محل نصب آنها تابع هیچ قاعده ای نیست و با 
هم متفاوت است؟در ابتدا، پالک ها متحد الشکل بوده و محل نصب 
مشخصی داشت، کما اینکه در حال حاضر هم پالک های اصلی 
محل نصب مشخصی دارد، ولی در مورد کامیون های کمپرسی از 

آنجا که محل نصب پالک زیر اتاق کمپرس قرار داشت 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ماه گذشته از اصالح قانون دریایی و 
تدوین متنی جدید متناسب با تحوالت بین المللی صنعت کشتیرانی، خبر داده است.

به گزارش تین نیوز، عباس توازنی زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی 
مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: کلیه صاحب نظران و فعاالن در عرصه حمل ونقل 
دریایی چنانچه نظر اصالحی و تکمیلی  نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به 
سازمان بنادر و دریانوردی اعالم و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

یک راننده کامیون با ارسال تصویر کامیون خود که مورد اصابت سنگ قرار گرفته، 
خواستار رسیدگی به موضوع سنگ پرانی و سرقت از کامیون ها در جاده ها شد.

به گزارش تین نیوز، آن چنان که این راننده عنوان کرده، عده ای در جاده کمربندی اندیمشک 
شوشتر با سنگ زدن به کامیون ها به قصد سرقت، این جاده را نا امن کرده اند. وی از مسئوالن 
مرتبط پرسیده است: تا چه زمانی رانندگان باید با دلهره پشت فرمان ماشین بنشینند؟

راننده دیگری نیز تصویری از کامیون خود در گمرک دوغارون منتشر کرده و گفته است آینه 
بغل خودرویش در گمرک دوغارون تایباد در تاریخ  6 دی ماه امسال به سرقت رفته است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شرای اسالمی گفت: بنا بر مطالعات صورت گرفته راه آهن 
مبارکه به سفیددشت به شهرکرد در استان بسته نمی شود بلکه به راه آهن سراسری 
جنوب کشور متصل می شود.به گزارش تین نیوز، حجت االسالم امیرقلی جعفری روز 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص دیدار اخیر خود و مدیریت ارشد 
استان با وزیر راه و شهرسازی گفت: بنا بر قول وزیر و اهتمامی که در خصوص تکمیل 
راه آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد به کار گرفته شده، امید است این طرح در دولت 
دوازدهم به بهره برداری برسد و سپس فرایند اتصال آن به راه آهن جنوب فراهم شود.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد: 
همچنان با کمبود الستیک در کشور برای عرضه به رانندگان مواجه هستیم و برخورد 
جدی با محتکران الستیک ادامه دارد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، چندی پیش 
رانندگانی که بر اساس پیماشی که داشتند، مشمول سهمیه الستیک به نرخ دولتی شده 
بودند، نسبت به اینکه نمی توانند حواله دریافتی خود را تبدیل به الستیک کنند، گالیه 
داشتند و نهایتا با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و وزارت راه 

و شهرسازی پرونده این متخلفان و احتکارکنندگان الستیک به مراجع قضایی رفت.

شماره پانصد و نود و یکم- نسخه آزمایشی -۱۰ دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

۱۵۰ هزار دالر به بازماندگان سانحه هواپیمای اوکراینی پرداخت می شود 
راه آهن شهرکرد به محور ریلی جنوب کشور متصل می شود 

چند تصویر از سنگ پرانی و سرقت از کامیون ها 

کمبود الستیک برای رانندگان و برخورد با محتکران 

وزیرراهوشهرسازیگفت:جمعبندیسانحههواپیمایاوکراینیتمامشدهودراختیارذینفعانقرارگرفتهاست.گزارشآنبهزودیدرسامانههواپیماییکشوریبرایهمهمردمقابلرویتخواهدبود.

ثبت نام مسکن ملی در ۱۸ استان از سرگرفته می شود  نصب پالک بزرگ در ناوگان عمومی؛ اعمال قانون یا برخورد سلیقه ای؟ 

راه روشن است

هفته انهم

ثبت نام مجدد طرح مسکن ملی در شهرهایی که تامین زمین انجام شده، هفته آینده انجام 
می شود.در برخی از شهرهای ۱۸ استان کشور با تالش های اداره کل راه و شهرسازی همان 
استان ها، زمین برای اجرای طرح ملی مسکن تامین و مقرر شد تا ثبت نام مجدد برای متقاضیان 
جدید انجام شود. مقرر شد تا هفته آینده با اعالم ظرفیت شهرهایی 
که توانستند تامین زمین کنند، ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن 
انجام شود. متقاضیان می توانند بالفاصله پس از اعالم رسمی، همانند 
دفعات گذشته مدارک الزم را با همان شرایط گذشته ارائه دهند و چنان چه 
واجد شرایط باشند به آنان اعالم می شود تا مدارک خود را تکمیل کنند.

هفته انهم
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