
   

رهبر معظم انقالب در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان، مورخ 12 اردیبهشت ماه امسال از تلویزیون 
نکاتی را در خصوص ماه مبارک رمضان، معلمان و کارگران عزیز و انتخابات پیش رو خطاب به ملت 
ایران فرمودند که به بخش مسکن آن اشاره می شود.»امروز بخش مهّمی از درآمد کارگران صرف 
اجاره  مسکن می شود؛ برای مسکن کارگران باید فکر اساسی کرد. البّته 
من شنیدم که امسال مجلس شورای اسالمی این را در بودجه گنجانده اند 
که اگر چنانچه انشاهللا همین جور باشد و به خوبی عمل بشود و تحّقق 
پیدا کند، کمک بزرگی است«. سال 66 به پیشنهاد یکی از دوستان در 
یک حرکت گروهی برای خرید زمین و احداث ساختمان مشارکت کردیم

احتمال بازگشت خارجی ها به آزادراه تهران-شمال/چین مشتری جدی

الحاق ۲۱۱ شناور جدید ثبت شده به ناوگان ملی 

کاهش قیمت ارز حباب قیمت خودروهای وارداتی را شکست  ناوگان هوایی مشمول ممنوعیت سفرهای عید فطر نیست 

 یک پیشنهاد برای تامین مسکن کارگران 

واکاوی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1۴۰۰، حاکی از برنامه ریزی برای جایگزینی و نوسازی 12 هزار دستگاهی در ناوگان حمل 
و نقل درون و برون  شهری است.

به گزارش تین نیوز، قرار است این برنامه با مسوولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و با مشارکت معاونت های امور صنایع و طرح 
و برنامه وزارت صنعت، شرکت های خودروساز و همچنین .قطعه سازان ذی ربط اجرایی شود با این حال، بررسی عملکرد در این حوزه در سال های 

گذشته عملکرد مطلوبی را نشان نمی دهد.

طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین در سال ۹6 پیرو دستور رییس جمهوری و ابالغ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( قرار گرفت.در این طرح که با هدف بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی 
تعریف شده بود، با تخصیص حداکثر ۵۰ درصد قیمت فروش خودروها به عنوان یارانه از سوی دولت از محل صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف 
سوخت، مقرر بود تعداد 2۰2 هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی تجاری سنگین طی سه سال جایگزین خودروهای فرسوده موجود شود، اما در ادامه 

تغییراتی در آن اعمال شد.

در این روزها که به واسطه کاهش قیمت دالر در کشور شاهد 
ریزش قیمت محصوالت مختلفی هستیم نمی توان از تاثیر 
آن بر بازار خودرو چشم پوشی کرد به گونه ای که عالوه 
بر ریزش قیمت خودروهای داخلی ما شاهد افت قیمت در 
خودروهای وارداتی نیز هستیم.  به گزارش خبرنگار تین 
نیوز، بازار خودروهای خارجی کشور طی بیش از سه سال 
گذشته رشد قیمت شدیدی را تجربه کرده که ناشی از دو 
عامل اصلی بوده است. نخست ممنوعیت واردات خودرو 
در خرداد 1۳۹۷ و در ادامه، رشد شدید قیمت ارز با این حال 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: محدودیت 
سفرهای عید فطر، شامل ناوگان حمل و نقل هوایی نمی شود.
 محمدحسن ذیبخش با اعالم این خبر افزود: وزارت 
امور خارجه برای بازگشت دانشجویان و اتباع ایرانی 
از هند، درخواست برقراری یک پرواز فوق العاده داشت 
که منتظر تایید و تعیین دستورالعمل ها از سوی وزارت 
بهداشت هستیم.وی گفت: با توجه به شیوع شدید کرونا 
در هند و لغو همه پروازهای کشورمان به هند و پاکستان، 
لعاده ضروری است  برای برقراری این پرواز فوق ا

رامین آذری-مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقیفرهاد منتصر کوهساری-عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر  عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل ونقل
مشارکت سازمان بنادر و بخش خصوصی موجب شده تا شاهد ارتقاء وضعیت و عملکرد بنادری 
باشیم که به بخش خصوصی واگذار شده است.در هر زمینه ای که بخش خصوصی اعالم 
آمادگی کند، به طور جدی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی حمایت های الزم صورت خواهد 
گرفت.پس از ابالغیه مقام معظم رهبری بر سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی و توجه به خصوصی سازی، سازمان ها و دستگاه های 
دولتی مکلف شدند بخشی از نقش ها و وظایف خود را به بخش 
خصوصی واگذار کنند و شکل گیری بنادر خصوصی در کشور نیز بر 

اساس همین سیاست از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد.

معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان از الحاق 211 شناور جدید ثبت شده به 
ناوگان ملی خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، اسماعیل مکی زاده با اشاره به 
صدور یک هزار و 61۰ گواهینامه دریانوردی در سال ۹۹ از سوی اداره بازرسی و ثبت 
شناورهای این اداره کل اظهار داشت: از منظر مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 

1۳ درصدی را در صدور گواهینامه ها شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: در این مدت 16۷ گواهینامه شناورهای ثبتی نیز به دلیل از رده خارج 

شدن ابطال شد.

بحث در مورد هزینه باالی الزام به آزمایش کرونا برای مسافران هوایی همچنان 
ادامه دارد و شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها در بیانیه مشترکی هشدار دادند 
PCR یک مانع بزرگ برای بهبود  نجام آزمایش  که سیاست اجباری برای ا
سفرهای هوایی است.به گزارش تین نیوز، یاتا همچنین به دولت ها هشدار داده 
است که هزینه های باالی آزمایش کرونا می تواند مسافرت هوایی را از دسترس 
افراد و خانواده ها دور کند. به گفته یاتا، برای تسهیل در راه اندازی مجدد و موثر 
سفرهای بین المللی، آزمایش کرونا باید مقرون به صرفه، موثر و در دسترس باشد.

رانندگان حرفه ای معتقدند رانندگی شغل سختی است.به گزارش تین نیوز، آنها 
بارها و بارها از سختی کار  رانندگی حرفه ای گفته اند، از بی خوابی ها  و نشستن 
مداوم پشت فرمان، از ناامنی برخی مسیرها و ایمن نبودن دیگر مسیرها، از نامناسب 
بودن شرایط جاده ها، از در دسترس نبودن سوخت و جای استراحت مناسب، از 
عدم تسلط کافی رانندگان غیرحرفه ای و خودروهای شخصی در جاده ها، از دیدن 
صحنه های تصادف و مرگ و مصدومیت همکارانشان و ... که تحمل یک یک آنها 

توان روحی و جسمی زیادی می طلبد. 

سازمان راهداری از ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم از گمرکات کشور و آغاز 
شماره گذاری آنها خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مجموع کامیون  های 
فرسوده باالی ۴۰ سال در کشور به ۵۰ هزار دستگاه می رسد که قرار است 1۰ درصد آنها 
از محل واردات کامیون های دست دوم  وارداتی اروپایی یا کره ای و ژاپنی نوسازی شوند.

اتفاقی که با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شده و قرار است به زودی وزیر راه 
و شهرسازی برای پاسخ به سوال ملی تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص علت 

واردات کامیون، در کمیسیون عمران مجلس حاضر شود.

شماره ششصد و شصت و هفشم- نسخه آزمایشی -۱۹ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰
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تین
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نوسازی ۱۲ هزار دستگاهی ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ 
 تصادف وحشتناک کامیون؛ چرا رانندگی شغل سختی است؟

 هزینه باالی آزمایش کرونا تهدید بزرگ پیشروی ایرالین ها 

بیش از ۱6۰۰ کامیون دست دوم وارداتی ترخیص شد 

در شرایطی که آزادراه تهران-شمال در منطقه دو پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و به نظر می رسد طی ماه های پیش رو افتتاح شود، احتمال بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ویژه از کشورهای چین و کره برای ساخت منطقه سوم این آزادراه وجود دارد. 

برقراری پرواز تبریز-ازمیر از ۱۴ خردادتشریح آخرین وضعیت بندر فریدونکنار 

راه روشن است

هفته ان هم

پرواز ازمیر-تبریز-ازمیر جمعه هر هفته از سوی هواپیمایی ترکیش ایرالینز انجام می شود. این 
پرواز ساعت ۳:۳۰ وارد فرودگاه تبریز شده و ساعت ۴:۴۵ تبریز را به مقصد ازمیر ترک خواهد کرد.

بعد از ماه مبارک رمضان، هر هفته 11 پرواز به مقصد استانبول از این فرودگاه انجام خواهد 
شد که ۵ پرواز توسط هواپیمایی ترکیش ایرالینز، ۳ پرواز توسط 
هواپیمایی ایرتور، 2 پرواز توسط هواپیمایی آتا و یک پرواز توسط 
هواپیمایی معراج انجام می شود.پیش از شیوع کرونا پروازها به مقصد 
باکو نیز در فرودگاه تبریز برقرار بود که فعال این پروازها به علت شرایط 
ناشی از همه گیری کرونا لغو شده اند. اما در حال پیگیری هستیم

هفته انهم
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