
   

مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت باال هستند و این مهم باید به عنوان یک 
سیاست راهبردی مدنظر همه شرکت های خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند.شرکت های 
خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی خود 
اقدام کنند. یکی از مهمترین سیاست های این وزارتخانه حمایت از 
بخش خصوصی است. افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی 
در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.بر عرضه خودروی باکیفیت 
توسط خودروسازان تأکید کرد و خواستار ارتقای عمق داخلی سازی در 

خودروهای مونتاژی شد.

وز ارت صمت: الستیک خودرو سنگین به مقدار نیاز موجود است 

حمل 50 تن بار با کمرشکن؛ چه بر سر جاده ها می آید؟+ عکس 

تعلیق پرواز به مسکو در صورت دستور ستاد مبارزه با کرونا   بهره برداری موقت تونل البرز تا یک ماه آینده 

تاکید وزیر صنعت بر عرضه خودروی با کیفیت توسط خودروسازان 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از مخالفت این سازمان با افزایش قیمت بلیت هواپیماخبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن ذیبخش، مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر گفت: سازمان هواپیمایی کشوری با این افزایش قیمت کامال مخالف است و همه 

ایرالین ها باید قیمت ها را به قیمت مصوب قبل بازگردانند. 

وی ادامه داد: در صورت ضرورت افزایش قیمت حتما باید این موضوع در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و افزایش قیمت بلیت با نظر 
وزیر راه و شهرسازی انجام شود.

ذیبخش افزود: در حال حاضر هیچکدام از این مراحل طی نشده و افزایش قیمت بدون هماهنگی انجام شده است، بنابراین سازمان هواپیمایی 
کشوری برخورد الزم و کافی را با متخلفان انجام خواهد داد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در پی شیوع موج جدید 
گونه جهش یافته روسِی ویروس کرونا در روسیه، گفت: 
در صورت تصمیم ستاد مبارزه با کرونا پروازها به مسکو 

تعلیق خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای جدید به 
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد کرونا خواستار لغو پروازها 

به مسکو شده است.

به گفته خیراهلل خادمی مسیر تونل البرز به طول 6.5 
کیلومتر و جاده های دسترسی آن در دو طرف که حدود 
1.5 کیلومتر است و هدف اول ما برای بهره برداری است، 
نزدیک به 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا چند روز 
آینده عملیات بتن کف تونل نیز به پایان می رسد.وی گفت:  
پیشرفت فیزیکی تونل البرز حتی از جاده های دسترسی آن 
هم بیشتر است و امیدواریم با توجه به پیشرفت فیزیکی 
باالی این پروژه، بتوانیم تا یک ماه آینده از تونل البرز در 
منطقه 2 آزادراه تهران - شمال بهره برداری موقت کنیم 

محمدرضا اللهیار-معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی مهدی جمالی نژاد- معاون وزیر کشور علیرضا رزم حسینی- وزیر صنعت، معدن و تجارت
گسترش حمل و نقل عمومی فاکتوری تعیین کننده در کنترل و مدیریت حوزه ترافیک شهری 
کشور است. برای کارآمدی حمل و نقل مسافری درون شهری نیاز به مولفه هایی همچون 
کاربری آسان، کارآیی بلند مدت عاری از آالیندگی زیست محیطی منطبق با استانداردهای 
روز دنیا وجود دارد.امروز حمل و نقل عمومی کشور نیاز به ساماندهی 
قوی تر دارد، گفت: ضروری است نوسازی و توسعه ناوگان با بهنگام 
سازی فنی مطابق با سیاست های اقتصادی کالن کشور، همراه 
گردد. در حال حاضر بخش اعظم دستگاههای اتوبوس و مینی بوس 

درون شهری به بازسازی و نوسازی نیاز دارد.

یک راننده کامیون تصویری از حمل غیر متعارف بار با یک دستگاه کمرشکن  دو محور 
را منتشر کرد و گفت: با حمل 50 تن بار توسط این کمرشکن دو محور، چه اتفاقی برای 

جاده ها می افتد؟

به گزارش تین نیوز، این راننده کامیون با انتقاد از عدم نظارت مسئوالن مرتبط بر موضوع 
اضافه تناژ وسایل نقلیه باری، یکی از دالیل خرابی جاده ها را بی توجهی به این موضوع 

دانست.

تاکسی برای دارنده و راننده آن سرمایه محسوب می شود برای تامین زندگی و خانواده. 
یک تاکسی را در نظر بگیرید که با همه عیوب باال در شهر می چرخد. همینکه مشاهده 
می کنیم راننده آن همچنان از آن استفاده می کند نشان از این دارد که این خودرو دارد 
روزی راننده و خانواده او را تامین می کند، نشان از آن دارد که دخل تاکسی آن قدر هست 
که بعد از کسر هزینه های سوخت و استهالک و نگهداری، مبلغی هم برای خرج  زندگی 
و خانواده راننده باقی می ماند. نشان از آن دارد که با وجود همه این عیوب، مسافرانی در 
شهر پیدا می شوند که حاضر هستند از آن تاکسی استفاده کنند و برایش کرایه بپردازند.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح مزایای صنعت 
هیدروگرافی در حمل ونقل دریایی، گفت: با هیدروگرافی، پیمایش در اقیانوس ها و 
آبراه های دریایی بطور ایمن انجام می شود و می توان از محل های قابل کشتیرانی 
اطالع پیدا کرد.به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
نادر پسنده در آستانه روز جهانی هیدروگرافی با اشاره به اینکه حمل و نقل دریایی 
موثرترین شیوه برای جابجایی کاال در سطح بین الملل است و ساالنه بیشترین 

میزان حمل و نقل کاال در جهان را به خود اختصاص می دهد

روز پنجشنبه هفته گذشته حدود ٣٧ مسافر ایرانی در فرودگاه شرمیتووا در روسیه و پس 
از پرواز  از تهران به این کشور ٣0 ساعت سرگردان شده بودند و رحمت اهلل رفیعی - رییس 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران- در این باره به ایسنا گفته بود که صبح 
روز گذشته دو پرواز از تهران به مقصد روسیه انجام شد، یکی از این پروازها به شرکت 
روسی ایرفلوت تعلق داشت که ٣٧ مسافر آن ایرانی بودند و حوالی ساعت ۴:50 صبح روز 
پنجشنبه 2٧ مردادماه تهران را به مقصد فرودگاه شرمیتووا روسیه ترک کرد. شرکت های 
هواپیمایی خارجی اگر از ویزای مسافر مطمئن نباشند هرگز اجازه سوار شدن نمی دهند.

شماره ششصد و نود و سوم- نسخه آزمایشی -۳۰ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

مخالفت هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیت هواپیما 
 مزایای صنعت هیدروگرافی در حمل ونقل دریایی 

 کدام تاکسی فرسوده محسوب می شود؟ 

چرا مسافران ایرانی در فرودگاه روسیه 30 ساعت معطل شدند؟ 

طبق اعالم وزارت صمت، واردات الستیک با قیمت ارز نیمایی به طور مکفی انجام پذیرفته و هیچگونه اخالل و وقفه ای در روند واردات صورت نپذیرفته است و در حال حاضر موجودی تایر سنگین به مقدار نیاز در انبارها موجود است . 

 تشریح اقدامات مهندسی و زیربنایی هوشمندسازی بنادر نیاز کشور به 35 هزار اتوبوس درون شهری 

راه روشن است

هفته ان هم

 ایران؛ جزو کشورهای پیشرو در حوزه مهندسی بومی سازی تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی 
دریایی است، اقدامات بخش مهندسی و توسعه امور زیربنایی در راستای هوشمندسازی بنادر 
را تشریح کرد.  این کنفرانس از جمله کنفرانس هایی است که به صورت منظم برگزار می شود 
و در سال جاری نیز به دلیل محدودیت های به وجود آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، سازمان بنادر و دریانوردی به صورت مجازی در آن شرکت 
کرد. با توجه به تجارب ارزشمند جمهوری اسالمی ایران، معاونت مهندسی 
توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مسئول پنل نقش 
ی در توسعه ترمینال های کانتینری حضور پیدا کرد. دگرگونی دیجیتال

هفته انهم
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