
   

 در راستای اجرای قوانین ملی و بین المللی از جمله فصل پنجم کنوانسیون سوالس و با توجه 
به سیاست گذاری صورت گرفته در خصوص ارتقاء خدمات هواشناسی دریایی به منظور افزایش 
ایمنی دریانوری منطقه و افزایش رضایت دریانوردان از اطالعات هواشناسی دریایی که به صورت 
روزانه و مطابق با پروتکل های بین المللی توسط ایستگاه های ساحلی 
مخابرات دریایی در کشور منتشر می شود، اقدامات مهمی در یک سال 
گذشته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و استفاده از ظرفیت 
سازمان هواشناسی کشور انجام شد. تدوین سیاست کلی سازمان بنادر و 
دریانوردی و سازمان هواشناسی کشور از جمله اقدامات صورت گرفته بود.

وزیر راه : جشن اختتامیه مسکن مهر البرز نزدیک است 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزادراه ها، فرودگاه ها و راه آهن 

باند ۲۹ چپ مهرآباد برای ۲ روز بسته شد  جاده  تمامی روستاهای باالی ۵۰ خانوار کشور آسفالت می شود 

افزایش ایمنی دریانوری با ارتقاء خدمات هواشناسی دریایی 

 رئیس شورای رقابت گفت: در حال بررسی میزان افزایش قیمت خودرو در طرح پیش فروش ایران خودرو هستیم تا مشخص شود آیا رشد بهای 
خودرو براساس فرمول شورای رقابت بوده یا خیر. درصورت تخلف شرکت های خودروسازی باید قیمت ها را اصالح کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره زمزمه هایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو در طرح پیش فروش 
ایران خودرو که به تازگی اجرا شده، بیش از فرمول این شورا است، گفت: براساس مصوبه ما ایران خودرو و سایپا به صورت متوسط با در نظر گرفتن 
تیراژ)وزن تیراژ( به ترتیب می توانند 8.2 و 8.9 درصد قیمت  خودروهای تولیدی را افزایش دهند البته این موضوع به این معنا نیست که شرکت های 

خودروسازی می توانند خودروی پرتیراژ را 14 درصد افزایش داده و خودروی کم تیراژ را 2 درصد گران کنند.

وی افزود: این شرکت ، قیمت برخی خودروها را یک درصد و 5 درصد افزایش داده  در واقع متوسط افزایش قیمت باید 8.2 باشد به این معنا که افزایش 
8.2 درصد برای تمامی خودروها نیست و متوسط رشد بهای خودرو باید 8.2 باشد. در حال بررسی میزان افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان 

هستیم تا مشخص شود آیا رشد بهای خودرو در کارخانه براساس فرمول شورای رقابت بوده یا خیر.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان 
اینکه باند 29 چپ مهرآباد برای 2 روز بسته شده است، گفت: 
از ارزیابی نتایج این دو روز برای بهسازی باند استفاده می شود.

 سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران با اشاره به طرح بهسازی باند 29 چپ فرودگاه 
بین المللی مهرآباد تهران گفت: باند 29 چپ از دیروز به مدت دو 
روز با صدور یک نوتام )اطالعیه هوانوردی( بسته شد و عملیات 
پروازی در فرودگاه مهرآباد روی 29 راست انجام می شود.

قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
گفت: مسیر تردد تمامی روستاهای باالی 5۰ خانوار سطح 
کشور امسال آسفالت می شود و اعتبار الزم برای این برنامه 
در اختیار استان ها قرار گرفته است.فرامرز مداح روز یکشنبه 
در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی، افزود: اعتبارات راه های روستایی 
امسال به صورت استانی است و آسفالت و بهسازی تمامی 
روستاهای باالی 5۰ خانوار کشور در سال جاری در دستور 
کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار دارد.

سردار حسین رحیمی-رییس پلیس پایتختامیراحمد سپهری-کارشناس طراحی و تولید سیستم های ترافیکی و طراح رادارا ترافیکی جلیل اسالمی-عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
معموال ما ایرانی ها درباره خودمان می گوییم که مرده پرست هستیم. چون از آنچه داریم 
شناختی نداریم و بعدها حسرت می خوریم که صد حیف. این امر درباره همه چیز صادق است. 
در حال حاضر ما در ایران درزمینه ترافیکی پیشرفته ترین دستگاه ایمنی را داریم؛ یعنی رادار 
ترافیکی. قطعه ای از یک کل است. ما این فناوری مهم را طراحی و 
تولید کرده ایم. در خاورمیانه و اروپا شاید دو شرکت فقط این محصول 
را تولید می کنند. اما راستش حتی کسی نمی داند که ما چنین چیزی 
داریم! همان طور که قبال بارها هم اشاره کرده ام این سیستم ایمنی را 
تضمین می کند. یعنی ما کاهش 5۰ درصدی تلفات را تضمین می کنیم. 

جذب سرمایه بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در 8 سال گذشته انجام شد و آزادرهاه ها 
از جمله مواردی بودند که در این بازه توانسته اند از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب 
پروژه های مشارکنی بهره ببرند. در این بازه 8 ساله در 2۰ پروژه آزادراهی به طول 1.81۶ 
کیلومتر و با برآورد حدود 21۰ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است. 2۰ قرارداد 
منعقده شامل آزادراه های کرمان- بندرعباس، تبریز- مرند، مشهد- چناران- قوچان 
)قطعه اول(، المرد- پارسیان، کنارگذرشرقی سیرجان، اردکان- مهریز، کنارگذر شمالی 
اراک، قطعه ۶ تبریز- ارومیه، قطعه یک و دوکنارگذر شرقی اصفهان، تبریز- سهند، 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 5۳۰ هزار واحد مسکن ملی در 
سطح کشور فعال است افزایش ۳ برابری بودجه عمرانی وزارت راه را در سه سال گذشته 

از جمله دالیل سرعت دادن به پروژه های عمرانی وزارتخانه برشمرد.
 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی امروز 9 خرداد در مراسم افتتاح و بهره برداری 
از جاده طالقان- هشتگرد، اعالم کرد: امروز یکی از مطالبات دیرینه مردم طالقان و 
قول هایی که به مردم دادیم با تالش همه دست اندرکاران محقق شد و بعد از 21 سال 

جاده هشتگرد-طالقان به طول ۳4 کیلومتر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، از موج چهارم کرونا به عنوان 
بزرگ ترین و طوالنی ترین موج بیماری کووید 19 در کشور نام برد.

به گزارش تین نیوز، نادر توکلی، با عنوان این مطلب که هنوز در موج چهارم کرونا به 
سر می بریم، به مهر، گفت: اینکه وارد موج پنجم کرونا می شویم یا خیر، به عملکرد 
سینوسی ویروس بستگی دارد و همچنین رفتار مردم در قبال رعایت پروتکل های 

بهداشتی  که مشخص می کند وارد موج پنجم بیماری خواهیم شد یا خیر.

جاده جدید هشتگرد- طالقان  روز یکشنبه در آیینی با حضور محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی  و عزیزاله شهبازی استاندار البرز مورد بهره برداری قرار گرفت و به سال 

ها چشم انتظاری مردم این خطه برای برخورداری از جاده مناسب، پایان داده شد.

رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در حاشیه این آیین، گفت: شهرستان 
طالقان با جعمیتی حدود یکصد هزار نفر در ارتفاع حدود سه هزارمتری از سطح دریا قرار 
دارد و این شهرستان در واقع دورترین منطقه به مرکز استان یعنی کرج محسوب می شود.

شماره ششصد و هشتاد و دوم- نسخه آزمایشی -۹ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

شورای رقابت در حال بررسی میزان افزایش قیمت خودرو است 
موج چهارم کرونا تا پایان خرداد با ما خواهد بود 

تمامی پروژه های سنواتی وزارت راه تکمیل و بهره برداری می شوند 

مطالبه دیرینه مردم طالقان با گشایش جاده جدید محقق شد 

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های مختلف راه سازی و مسکن اعالم کرد: برگزاری جشن اختتامیه مسکن مهر استان البرز در آینده نزدیک برگزار می شود. 

تاثیر قطع برق برمدیریت ترافیک و امنیت دوربین های ثبت تخلفات ترافیکی کارایی الزم را ندارند 

راه روشن است

هفته ان هم

واقعیت این است که قطع برق مشکالت زیادی در حوزه ترافیکی برای پلیس راهور ایجاد کرده 
و عالوه بر آن در انضباط بخشی و ارتقاء امنیت پایتخت نیز مشکالتی را رقم زده است. از این 
رو امیدوارم که این مساله زودتر حل شود و مسئوالن مربوطه اقدامات الزم را برای جلوگیری 
از قطع برق انجام دهند.همانطور که در عمل هم نشان داده ایم،  ما در 
پلیس پایتخت این آمادگی را داریم با هرگونه فعالیت غیرقانونی برای 
استخراج رمزارزها و فعالیت ماینرها، برخورد کنیم و این موضوع را به 
وزارت نیرو نیز اعالم کرده ایم که اگر هرجایی را در سطح شهر تهران 

به ما اعالم کنند ما با تمام توان با آن برخورد خواهیم کرد.

هفته انهم
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