
   

آیا آزادی عمل تجار و صادر کنندگان در انجام امور گمرکی در گمرکات سراسر کشور به نفع منافع 
ملی، اقتصاد کشور  ، حمل و نقل، رانندگان و ناوگان داخلی است؟ به این موضوع باید از 2 زاویه 
مثبت و منفی نگاه کرد، نگاه خوشبینانه این است که صادرکنندگان آزادی عمل بیشتری پیدا کرده 
اند و امور گمرکی خود را در دیگر استان ها هم می توانند انجام دهند و 
ناوگان هم ملزم به توقف در محل بارگیری تا زمان آماده شدن اسناد و 
پلمب کامیون در همان استان نیستند و می توانند به راه خود ادامه دهند.

از نگاه دیگر از یک طرف موجب نارضایتی مسئوالن استان های اصلی 
صادر کننده که تولید کننده محصوالت صادراتی هستند شده

 با تعیین نرخ ثابت بلیت هواپیما، راه ســودجویی بسته خواهد شد 

 حل مقطعی ترخیص کاالهای اساسی در بنادر 

خیز دانش بنیان ها برای تامین نیاز صنعت هوایی کشور  ایران موفق به تولید ترمز قطار باری شد 

 رقابت نابرابر ناوگان ترانزیت بخچال دار خارجی و داخلی 

با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران و در مرحله ششم و هفتم از تولیدات ناوگان ریلی داخلی، ۱22 دستگاه 
ناوگان ریلی به ارزش ۳۶۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش تین نیوز، در این مرحله ۱۰۷ دستگاه واگن باری نو، ۴ دستگاه لکوموتیو نو، ۹ دستگاه واگن مسافری بازسازی شده و 2 دستگاه لکوموتیو 
بازسازی شده به بهره برداری رسید که با ورود این تعداد ناوگان به شبکه ریلی در مجموع برای ۵۶۵ نفر اشتغال زایی شده و صرفه جویی ارزی 

۶۰۶ میلیون یورویی به دنبال داشته است.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم که صبح امروز برگزار شد، ضمن درخواست از بانک ها برای تسریع در پرداخت تسهیالت به شرکت های ریلی 
گفت:  در شرایطی که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مصوبات ستاد اقتصادی کشور بر این استوار است که هیچ یک از نهادهای تولید در 
گمرکات نماند، شگفت انگیز است که چرخ و محور واگن، یک سال در گمرک رسوب می کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه خصوصی 

سازی تصمیمات مهمی گرفته شده است، افزود: امیدواریم با اخذ تصمیمات درست بتوانیم این مشکالت را رفع کنیم.

مدیر عامل شرکت راه آهن در مراسم  ششمین و هفتمین 
مراحل بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال جهش 
تولید گفت: امروز اولین سیستم ترمز ملی واگن های 
باری کشور که تا پیش از این ۱۰۰ درصد وارداتی بود، 
به همت تولیدکنندگان داخل، بهره برداری می شود.

سعید رسولی ادامه داد: این واگن ها شامل واگن های لوکوموتیو، 
باری و مسافری است و امیدواریم با حمایت های وزیر راه و 
شهرسازی و مساعدت های کارخانه های تولیدی ناوگان ریلی، با 
ارائه و اعتقاد در سال جهش تولید بتوانیم این تولیدات را ادامه دهیم.

تالش دانش بنیان  های ایرانی در زیست بوم نوآوری 
و فناوری کشور در سال های اخیر برای دست یابی به 
فناوری های بومی صنعت هوایی کشور به ویژه در حوزه 
تجاری و مهندسی چشمگیر بوده و این مهم ناشی از عزم 
جدی برای حرکت به سوی خودکفایی است.سالن جلسات 
سازمان هواپیمایی کشور عصر دوشنبه میزبان سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور، کاپیتان تورج دهقانی 
زنگنه معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
مدیران عامل شرکت های هواپیمایی کشوری و جمعی از 

مجتبییوسفی-عضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیعلیاصغرمونسان-وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی عبداهللخانعلی-رئیسهیئتمدیرهانجمنرانندگانکامیونهاییخچالداراستانتهران
دو کشور ایران و ونزوئال در حوزه گردشگری دارای دو مزیت مهم هستند که یکی از آن ها پرواز مستقیم 
و دیگری لغو روادید است. ایران و ونزوئال در حوزه گردشگری دارای دو مزیت مهم هستند که یکی از 
آن ها پرواز مستقیم و دیگری لغو روادید است. این دو مزیت می تواند به توسعه و رونق گردشگری بین 
دو کشور کمک کند.بعد از برگزاری وبینار با وزیر گردشگری ونزوئال در ماه 
گذشته و صحبت در خصوص توسعه گردشگری بین دو کشور، آمادگی کامل 
برای این موضوع را داریم و در همین رابطه مکاتباتی نیز با ونزوئال انجام 
شده است. این آمادگی را داریم تا روابط خود را با ونزوئال در حوزه گردشگری 
توسعه دهیم و این توسعه روابط می تواند با حضور بخش خصوصی نیز باشد.

مساله ترخیص خودروهای دپو شده در برخی از بنادر کشور، در حالی در هفته های گذشته 
مطرح شد که حاال نیز ترخیص کاالهای اساسی به مساله ای مهم تبدیل شده که چالش 

هایی در این زمینه نیز به وجود آمده است.
به گزارش تین نیوز، رسوب کاالها در بنادر به خصوص بنادر استراتژیک کشور مساله ای 
است که از گذشته مطرح بوده است و چنین کندی ای بیشتر به دلیل فرایند موازی کاری 
در بنادر و یا تصمیمات گمرک یا وجود اختالفات در این زمینه رخ داده است.رسوب کاال 

در بنادر باعث می شود که فعالیت در این حوزه با اختالل جدی مواجه شود

با انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور امریکا احتمال قریب به یقین در مساله رفع 
تحریم ها مطرح شده است.

به گزارش تین نیوز، اگر چنین اتفاق محتملی رخ دهد، در آینده ترانزیت ایران در منطقه 
و جهان بویژه از طریق حمل ونقل ریلی، طبق نُرم جهانی، تاثیر بسیاری خواهد داشت. 
چراکه کشور برای ایجاد ارتباط و همچنین خرید قطعات به یک یا دو کشور وابسته 
نخواهد بود تا آنها با اعمال ۱۰۰درصدی منافع خود، سهم کوچکی هم برای منافع 

ترانزیتی ایران قائل باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته با بیان اینکه پرواز تاکسی 
هوایی در بهمن ماه قطعی است، گفت: اولین پرواز از فرودگاه مهرآباد خواهد بود.

به گزارش تین نیوز، دکتر منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین 
وضعیت تاکسی های هوایی اظهار کرد: پرواز تاکسی های هوایی دو مشکل داشت 
که یکی مربوط به اخذ مجوزها و دیگری مربوط به نحوه استفاده از فرودگاه ها بود.

دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ادامه 
داد: به تازگی مجوز تاکسی هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه آمار مسافران مترو در پایتخت به ۷۴۰ 
هزار نفر در روز رسیده است، گفت: کاهش ساعات کاری مترو آمار مسافران را افزایش نمی دهد.

به گزارش تین نیوز، فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در گفت وگو با 
خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره کاهش ساعات کاری مترو و انتقاد برخی از مسافران 
نسبت به این موضوع، اظهار داشت: از امشب ساعت 2۰:۳۰ آخرین اعزام قطار مترو بر اساس 
تصمیم  شهرداری تهران خواهد بود و این اجرای این موضوع برای یک ماه در نظر گرفته شده است.

شماره پانصد و پنجاه و هفتم- نسخه آزمایشی -۲۰  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

درخواست وزیر راه از بانک ها برای اعطای تسهیالت به شرکت های ریلی 
تاکسی هوایی مجوز گرفت/ اولین پرواز بهمن ماه از فرودگاه مهرآباد 

 آینده ایران در معامالت ترانزیتی منطقه با رفع احتمالی تحریم ها 

کاهش فعالیت مترو قطارها را شلوغ می کند؟ 

رئیسکمیتهحملونقلهواییمجلسعنوانکرد:باتعییننرخثابتبلیتهواپیمادرمسیرهایپروازی،راههرگونهافزایشقیمتازسودجویانگرفتهخواهدشد.

طرح جهش تولید و تامین مسکن ثبات را ه بازار برمی گرداند لغو روادید و پرواز مستقیم، ۲ مزیت توسعه گردشگری ایران و ونزوئال 

راه روشن است

هفته انهم

 پس از تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسالمی این طرح مجددا 
به کمیسیون عمران آمد تا ابهامات وارده به این طرح مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت 
حدود یک سال پیش بود که جزییات این طرح در کمیسیون جمع بندی شد و اکنون در 
نوبت رسیدگی در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد.بازار مسکن به 
عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و رونق 
اقتصادی در این بازار تاثیری بر روی ۱8۶ حرفه دارد؛ بنابراین حرکت 
این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد 
داشت. اکنون در بازار مسکن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. 
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