
   

در کشور حدود ۱۰۰ سال است که سیستم ریلی و قطار وجود دارد اما تا کنون در تامین 
چرخ وابسته به خارج از کشور بوده ایم.خوشبختانه با اقداماتی که شرکت اسپراین و 
دیگر شرکت های فوالدسازی انجام داده اند، مشکل محور تا حدود زیادی برطرف شده 
است که البته شرکت واگن آسا نیز در آماده سازی، تراش و ابعاد 
با دستگاه ها و امکانات بسیار خوب و مناسبی که مهیا کرده در 
این زیمنه در حال فعالیت است.اما در مورد چرخ شرکت اسپراین و 
کفریز 2 مدعی در این بازار نتوانسته اند، اقدام موثری انجام دهند 

 دادگاه چهار متهم پرونده ســقوط هواپیمای تهران-یاسوج برگزار شد 

 جزییات جریمه رانندگان بدحساب در آزادراه های کشور 

۹۰ درصد پروژه های عمرانی فرودگاه های کشور تکمیل شد  آمادگی وزارت راه برای جذب سرمایه گذاران 

 گام بلند شرکت واگن آسا یدک برای صادرات 

یک راننده کامیون با ارسال تصویر پیوست در توضیح آن نوشت که این عکس مربوط به صف گازوئیل آزاد در استان یزد صف گازوئیل است.

به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی کامیوندار خود راننده و دانش آموخته مهندسی صنایع، در این زمینه گفت: به دلیل کم بودن سهمیه ها در ماه 
جاری، سهمیه سوخت اغلب کامیون ها به اتمام رسیده و آنان به خرید به گازوئیل آزاد روی آورده اند. او با بیان این که 2 ساعت در سوخت گیری 
100 لیتر گاروئیل در صف مانده است، با اشاره به حضور کامیون یک شرکت دولتی در صف سوخت که در عکس مشاهده می شود، اظهار کرد:  

نکته مهم حضور کامیون دولتی   در صف گازوئیل آزاد است.
وی ادامه داد: ایا این بدان معنی است که دولت میزان مصرف کامیون های خودش را هم نمی داند یا قضیه از ریشه چیز دیگری است؟

به گزارش تین نیوز، پیش از این، رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کاالی سراسر کشور نیز در نامه ای به مدیرکل دفتر حمل و نقل 
کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از کافی نبودن سهمیه سوخت ناوگان باری خبر داده بود.

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران گفت: به رغم کاهش درآمدهای شرکت فرودگاه ها 
که به دلیل همه گیری ویروس کرونا به صنعت هوانوردی 
در سراسر جهان وارد شد، در سال 1۳۹۹ بیش از ۹0 درصد 
پروژه های تعریف شده عمرانی در این شرکت به سرانجام 
رسید.مصطفی صفایی روز سه شنبه با حضور در فرودگاه 
تبریز با اشاره به پروژه های مهم شرکت فرودگاهها و 
ناوبری هوایی ایران در سالجاری از جمله بهسازی باند 
فرودگاه مهرآباد، گفت: ساخت ترمینال جدید فرودگاه 

وزیر راه با اشاره به ظرفیت های قابل توجه این وزارتخانه 
در اجرای طرح های کالن عمرانی، از آمادگی برای جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و امکان صدور خدمات 
فنی و مهندسی خبر داد. رستم قاسمی امروز 2۴ آذر در 
گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
و کشور های همسایه در محل وزارت امور خارجه، با اشاره 
به اینکه وزارت راه و شهرسازی دو ماموریت ویژه در حوزه 
مسکن و دیگری در همه حوزه های حمل و نقل دارد، بر 
برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط حمل و 

علیرضا پیمان  پاک ،-رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایرانسردار محمدحسین حمیدی- رییس پلیس راهور تهران بزرگ نورالدین علی آبادی -قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت واگن آسا یدک
از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون خودروی دودزا در تهران جریمه شده اند.

۶000 هزار دستگاه اتوبوس شخصی و دولتی در سطح شهر تهران فعالیت دارند و کار انجام 
می دهند که میانگین عمر آنها 1۳ سال است، در حالی که 10 سال حداکثر عمر آنهاست و 
تمام اتوبوسهای ما در شهر تهران که دیزل مصرف می کنند فرسوده 
هستند. تعداد زیادی از این خودروهایی که دارای نقص فنی هستند 
را همکاران بنده متوقف و با اخذ پالک و فک آنها به پارکینگ منتقل 
کرده اند؛ ولی ما نمی توانیم تاکسی را مدام متوقف و به پارکینگ منتقل 
کنیم؛ چرا که باید سرویس عمومی بدهد و مسافران را جابجا کند.

بر اساس آنچه در بند »ک« تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه سال 1۴01 آمده است، 
عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، مشمول جریمه غیر 
قابل بخشودگی معادل 20 درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است و در صورت اخیر 
بیش از یک ماه در پرداخت عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای 
معادل 2 درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه 20 درصدی به ازای هر ماه تاخیر 
خواهد بود. منابع حاصله از این محل صرف استهالک اصل و سود سرمایه گذاری صورت 

گرفته در شبکه آزادراهی خواهد شد.

تحویل های بوئینگ در سال 2021 نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است، اما 
دریم الینر همچنان در حالت تعلیق است.به گزارش تین نیوز به نقل از سی ان بی سی، 
شرکت بوئینگ  اعالم کرد که ماه گذشته ۳۴ هواپیمای جدید به مشتریان تحویل داده 

که این رقم در سال 2020 بیش از 2 برابر شده است.

سفارشات خالص جدید در ماه نوامبر در مجموع به ۹1 رسیده که بیشتر آنها ۷۳۷ مکس بودند 
و برای دهمین ماه متوالی است که فروش های جدید از سفارشات لغو شده پیشی گرفتند.

 وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین آمار از ثبت نام 2 میلیون و 1۳1 هزار و ۸۶2 
نفر در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی،  ثبت نام نهضت ملی مسکن 
یک ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید توسط رییس جمهور از 2۸ مهرماه در سامانه 

آغاز شد که تا ۳0 آذرماه ادامه دارد.
در ابتدا مقرر بود، ثبت نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی 

طی چندین مرحله تا پایان آذرماه تمدید شده است.

مراسم قرعه کشی بیست و ششمین مرحله فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو 
ر شد و برندگان مشخص شدند. یندگان نهادهای نظارتی برگزا با حضور نما

به گزارش تین نیوز به نقل از ایران خودرو،  نتایج نهایی، پس از تایید فرآیند قرعه کشی از سوی 
نهادهای نظارتی در سایت فروش ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir قرار خواهد گرفت.

ما  ا  ، هد شد ا ل خو سا ر ن ا گا ند ی بر ا نی بر سا ع ر طال مک ا همچنین پیا
ر دهند. یران خودرو قرا مشتریان مبنای دریافت اطالعات را سایت فروش ا

شماره هفتصد و نود و سوم- نسخه آزمایشی - 2۴ آذرماه ۱۴۰۰

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

سهمیه سوخت کافی نیست/ دولت میزان مصرف کامیون ها را نمی داند؟ 

 ثبت نام ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 

 علت تاخیر در تولیدات بوئینگ چیست؟ 

برندگان فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص شدند 

دادگاه رسیدگی به اتهام چهار متهم دولتی پرونده سقوط مرگبار هواپیمای  ای  تی  آر شرکت آسمان که چهار سال پیش در مسیر تهران-یاسوج و در ارتفاعات دنا سقوط کرده بود، صبح امروز تشکیل شد. 

نقشه راه توسعه صادرات کشور تدوین شد تردد ۶۰۰۰ اتوبوس فرسوده در پایتخت 

راه روشن است

هفته ان هم

نقشه راه توسعه صادرات کشور تدوین شده و در آن گلوگاه های صادراتی به طور کامل مشخص 
شده است.نقشه راه دقیقی برای صادرات در دولت تدوین شده است و این نقشه راه تمام 
بخش های زنجیره تولید تا صادرات، فروش و برگشت ارز و همچنین چالش های آن را مشخص 
کرده است.ما در صادرات به جهش نیاز داریم و امیدواریم با هماهنگی 

کامل دولت و حمایت  ها از حوزه صادرات به این نتیجه دست یابیم.
وزیر اقتصاد اشاره  ای به موضوع صادرات داشت که صادرات با 2۶ دستگاه 
درگیر است، لذا ما سعی می کنیم در سازمان توسعه تجارت پنجره واحد 
صادرکننده در دولت باشیم و هم افزایی در دولت ایجاد کنیم تا امور 

هفته انهم
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