
   

اگر راهی برای عبور از معضل نقدینگی به وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم 
همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این کمبودها 
خود را نشان خواهد داد.در سال های گذشته فعاالن اقتصادی بارها هشدار داده اند که تداوم قیمت 
گذاری دستوری و تصدی گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان تمام خواهد شد 
اما متاسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن هستیم که هیچ تصمیم 
قاطعی در این زمینه گرفته نمی شود.ما در حوزه قیمت مرغ در ماه های 

گذشته بخشی از نتایج قیمت گذاری دستوری را مشاهده کردیم. 

دعوت از ایران برای سرمایه گذاری در بنادر عمان 

امکان دریافت معاینه فنی »صوری« وجود ندارد 

توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند   اختالل در حوزه بازرگانی راه آهن است نه مسافری و باری 

خودرو به سرنوشت برق و مرغ دچار می شود 

در حالی که برخی خبرگزاری ها از اختالل سراسری در ساعات اخیر در سیستم های کامپیوتری شرکت راه آهن  و احتمال حمله سایبری به این 
شرکت خبر داده و نوشته اند که فعالیت صدها خطوط قطار به تعویق افتاده و حتی لغو شده است، شرکت راه آهن در اطالعیه ای اعالم کرد: اختالل 

در حوزه بازرگانی بوده و تاثیری بر سیر قطار نداشته و قطارها طبق برنامه، اعزام  می شوند.

به گزارش تین نیوز، خبرگزاری فارس در این مورد نوشته است: فعالیت صدها خطوط قطار به تعویق افتاده و حتی لغو شده، ورودی ها و خروجی 
ها، مراکز خرید بلیت، خدمات الکترونیک باری و مسافری، و سایت شرکت راه آهن نیز دچار اختالل شده و هرج و مرج بی سابقه ای در ایستگاه 

های قطار سراسر کشور رخ داده است.

به نوشته این خبرگزاری، اختالل در سیستم های کامپیوتری معطل شدن هزاران مسافر، آن هم بدون هیچ گونه پاسخگویی از طرف مقامات 
مسئول و یا هیچ گونه پیش بینی در تجدید کار خطوط را با خود به همراه آورده   و مسافرانی که در ایستگاه ها حضور دارند پستهای فراوانی را 

در صفحات اجتماعیشان به اشتراک می گذارند.

پیمایی زاگرس در خصوص  مدیرعامل شرکت هوا
مشکل پیش آمده برای مسافران پرواز شماره ۳۰۵۵ 
زاگرس به مقصد تاشکند توضیحاتی ارائه کرد.منوچهر 
حاجی بنده مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس درباره 
آخرین وضع این پرواز گفت: تعداد مسافران این پرواز 
۷۰ نفر بوده و مسافران پس از ۴۵ دقیقه از نشستن 
هواپیما در مشهد که بدلیل عدم ارائه مجوز پرواز توسط 
ترکمنستان اتفاق افتاد، با مساعدت آقای امانی مدیر 
کل فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به سالن ترانزیت 

شرکت راه آهن اختالل یا احتمال حمله سایبری در ایستگاه های 
قطار را تکذیب کرد و گفت: اختالل در حوزه بازرگانی 
شرکت راه آهن به وجود آمده که منشأ آن مشخص نیست.

به گزارش تین نیوز، ساعاتی پیش برخی رسانه ها درباره 
هرج و مرج در ایستگاه های قطار برون شهری خبر 
داده بودند و اعالم کردند که احتمال حمله سایبری 
وجود دارد اما صادق سکری- مدیرکل روابط عمومی 
شرکت راه آهن - اظهار کرد: هیچ مشکل و اختاللی در 
ایستگاه های قطار و سفرهای ریلی به وجود نیامده است.

عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقلسید سعید شرفی-کارشناس هوانوردی محمدرضا نجفی منش-عضو اتاق بازرگانی تهران
بر اساس پیش بینی اتحادیه بین المللی فرودگاه ها در خصوص میزان دارایی سرمایه ای 
مورد نیاز آتی فرودگاه ها به منظور ارائه خدمات به مسافران حمل و نقل هوایی در سال ۲۰۴۰ 
، فرودگاه  های مناطق مختلف جهان نیازمند جذب یا تزریق سرمایه ای معادل ۲.۴ میلیون 
دالری در زیر ساخت های خود، اعم از ترمینال های مسافری، سطوح 
پروازی، پارکینگ خودروها و تجهیزات فرودگاهی هستند.بر اساس 
این پیش بینی اتحادیه بین المللی فرودگاهها که با همکاری دانشگاه 
اکسفورد و حمایت فرودگاه بین المللی حمد در دوحه قطر ارائه شده 
است، باید مبلغ 1.۷ تریلیون دالر، صرف توسعه، نوسازی، بهسازی 

فرهاد صالحیان  با بیان اینکه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین تحت نظارت سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای فعالیت می کنند، گفت: وقتی کرونا شایع شد، سردار هادیان 
فر فرمانده پلیس راهور ناجا برای مدت کوتاهی الزام به دریافت معاینه فنی خودروهای 
سبک را لغو کرد؛ ولی ما به جهت اهمیت موضوع و به جهت اینکه روی ایمنی خودروهای 
سنگین حساسیم، هر چه قدر به ما فشار آوردند تا ما هم معاینه فنی خودروهای سنگین 
را لغو کنیم، زیر بار نرفتیم و اعالم کردیم می بایست همه خودروهای سنگین طبق دوره 

زمان بندی مشخص شده برای آنها، گواهی معاینه فنی دریافت کنند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با اشاره به بروز اختالل در برخی سامانه های 
راه آهن و رفع آن تا ساعاتی دیگر، گفت: منشاء این اختالل هنوز مشخص نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، سعید رسولی با اشاره به اختالل به وجود آمده در پی 
انتشار خبر اختالل در سامانه های شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران اظهار  کرد: 
بعدازظهر دیروز در پی بروز اختاللی در برخی سامانه های شرکت راه آهن همکاران فنی 

مشغول بررسی موضوع شدند که بخشی از این اختالل برطرف شده است.

با ابطال بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران در خصوص الزام به اظهار مرجوعی 
برای کامیون های خارجی با توجه به عدم دسترسی به کارت بازرگانی و... شرایط 
برای خروج کانیتنرهای متوقف در گمرکات داخلی از جمله گمرک غرب و گمرک 
تهران فراهم شد. به گزارش تین نیوز، به دنبال درج این خبر در تسنیم، مهرداد تقی 
زاده معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این مورد گفت: در بخش 
ترانزیت مشکالت زیادی در کشور وجود دارد که برای بهبود وضعیت این بخش 

باید این مشکالت برطرف شود.

برابر مصوبه ابالغی از سوی ستادملی مقابله با کرونا، مراکز شماره گذاری در شهرهای 
دارای وضعیت قرمز باید تعطیل شوند و از این رو این مراکز در تهران و دیگر شهرهای 
دارای وضعیت قرمز کرونایی تعطیل است.وی با اشاره به اجرای طرح پایلوت شماره گذاری 
اینترنتی در تهران گفت: با توجه به اینکه در اجرای این طرح نیازی به مراجعه حضوری 
وجود ندارد، لذا شهروندانی که به سایت راهور 1۲۰ مراجعه  کرده باشند می توانند از 
خدمات انالین تعویض پالک در تهران استفاده کنند اما امکان مراجعه حضوری به 
مراکز تعویض پالک در تهران و دیگر شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی وجود ندارد

شماره هفتصد و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 حمله سایبری به راه آهن/ تعویق حرکت قطارها + اطالعیه راه آهن 
لزوم ابطال بخشنامه های دردساز برای ترانزیت 

مدیرعامل راه آهن: منشأ اختالل مشخص نیست 

تعطیلی مراکز تعویض پالک در شهرهای قرمز کرونایی 

ییس سازمان المرافی عمان گفت: بندر السویق یک بندر تازه تاسیس است که در حال حاضر تنها فاز نخست طرح توسعه آن تکمیل شده 

سهم دولت، مجلس و شهرداری در رفع کمبود برق دارایی سرمایه ای فرودگاه ها در افق ۲۰ ساله، چگونه خواهد بود؟ 

راه روشن است

هفته ان هم

قطع برق به دلیل رابطه مستقیم و شدید با کار و زندگی روزمره مردم، خسارات زیادی را درپی 
داشته و سریعا همه مردم به آن واکنش نشان می دهند و بروز آن در روزهای گرم تابستان آثار 
منفی آن را بیشتر می کند به گونه ای که سبب شده نمایندگان مجلس بررسی ریشه ها و 
برخورد با عوامل آن را سریعا در دستور کار خود قرار دهند.رویکرد جهانی 
به افزایش سهم برق در انرژی های مصرفی و موفقیت ها و استقبال زیاد از 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر برای کاهش و توقف گرم شدن زمین، سبب 
گسترش روزافزون حمل و نقل برقی شده و کاهش هزینه ذخیره سازهای 
انرژی سبب رشد باالی بازار خودروهای شخصی برقی نیز شده است.

هفته انهم
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