
   

سه عامل موثر افزایش قیمت در بورس کاال را باید مورد بررسی قرار دارد و این 3 عامل باید از 
افزایش قیمت ها در بورس کاال جدا شوند. اول اینکه بخشی از رشد قیمت ها به دلیل رشد نرخ تورم 
در طول سال های گذشته است، نرخ تورم بر قیمت انواع کاال در بورس اثر گذار است و نمی توان 
انتظار داشت قیمت کاال از سال 90 تا سال 1400 در بورس کاال ثابت 
بماند، باید به عامل نرخ تورم توجه داشت و جدا از اینکه کاال در بورس 
باشد یا نباشد ،  نرخ تورم تاثیر خود را بر قیمت انواع کاال می گذارد. عامل 
موثر دیگر، قیمت گذاری دستوری است برخی از کاالهایی که وارد بورس 

می شوند از مکانسیم قیمت گذاری دستوری خارج شده 

گرانفروشی بلیت هواپیمای اربعین ممنوع! 

صدور کارت هوشمند رانندگی برای افراد غیر راننده صحت دارد؟ 

در حال خرید هواپیماهای جدید هستیم  لزوم تمدید بیمه حوادث و عمر تاکسیرانان 

قطعی برق سیمان را گران کرد نه بورس 

شرکت تایرسازی میشلن برای اولین بار در دنیا، الستیک های بدون هوای خود را که برای عرضه در بازار در سال 2024 برنامه ریزی شده است، با 
یک خودروی برقی در خیابان آزمایش کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از آی ای، الستیک های ضد پنچری سالهاست که یک مفهوم جذاب هستند. شرکت تایر سازی فرانسوی چند ملیتی 
میشلن از سال 2005 روی این مفهوم کار می کند و اکنون پس از بیش از یک دهه کار، این مفهوم به واقعیت نزدیک شده است.

این شرکت برای اولین بار الستیک های بدون هوا و ضد پنچری خود را در راستای اهداف این شرکت برای پایداری بیشتر در آینده، زیر یک خودروی 
برقی آزمایش کرد.

میشلن شرکت تایرسازی فرانسوی چندملیتی است که در سال 1۸۸9 توسط ادوارد میشلن و آندره میشلن تأسیس شد. این شرکت هم اکنون پس 
از شرکت بریجستون دومین تولیدکننده تایر در جهان محسوب می شود. دفتر مرکزی این شرکت در شهر کلرمون-فران فرانسه قرار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از برنامه خرید هواپیماهای 
جدید با استفاده از تسهیالت بانکی خبر داد.محمد رضا 
رضایی کوچی  درباره خرید هواپیمای جدید گفت: 50 درصد 
هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در حالی که تقاضا 
برای سفرهای هوایی باالست.به گزارش تین نیوز به نقل 
از مهر، وی با اشاره به وجود فاصله زیاد عرضه و تقاضا 
در صنعت هوانوردی و محدود بودن تعداد صندلی های 
پروازی نسبت به تقاضای سفر گفت: همین موضوع سبب 

باال رفتن قیمت بلیت هواپیما شده است.

یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم توجه به تمدید 
بیمه حوادث و عمر تاکسیرانان تاکید کرد.به گزارش 
تین نیوز به نقل از ایسنا، حبیب کاشانی در دوازدهمین 
جلسه شورای اسالمی شهر تهران در تذکری گفت: یک 
از دغدغه شورای شهر تهران در دوره ششم بحث معیشت 
و درمان کارکنان است که شدیدا هم پیگیر این موضوع 
هستیم. اخیرا دو قرداد در تاکسیرانی یا در حال انعقاد 
است یا در حال اتمام است که در رابطه با بیمه تکمیلی و 
عمر تاکسیرانان است که در پایان شهریورماه این قرارداد 

علیرضا زاکانی- شهردار تهرانحسین عباس نژاد-مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی محمدعلی دهقان دهنوی -رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با توجه به قانون هوای پاک در راستای کاهش آلودگی هوا، در بخش دریایی استفاده از 
شناورهای با موتور چهارزمانه در دستورکار قرار گرفته و تا زمانی که موتور شناورها چهارزمانه 
نباشد امکان ثبت آن وجود ندارد و این درحالی است که 95 درصد شناورها در کشور دارای 
موتور دوزمانه است.عالوه بر این طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، قایق های بدون هویت باید ثبت شوند.با توجه به لزوم ثبت 
و هویت دار کردن شناورها و اینکه طبق قانون امکان چنین ثبتی 
وجود ندارد، در نتیجه تصمیم بر این شد تا براساس قانون بستر الزم 
برای پیشبرد کار و تولید موتورهای چهارزمانه شناورها فراهم شود.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کاال معتقد است واگذاری امور دولتی و فعالیت های 
اقتصادی به تشکل های صنفی، فساد زا است.به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را در 
شبکه های اجتماعی بیان کرد و افزود: آیا واگذاری اموری مثل شارژ هوشمند رانندگان و تمدید 
پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقلی و ... به تشکل هایی که باید پیگیر مطالبات وخواسته 
های اعضای خود باشد فساد زا نیست؟ این راننده کامیوندار افزود: چه تعداد کارت هوشمند 
صوری برای رانندگان از جانب انجمن های صنفی صادر شده است، آیا دسترسی به آمار دقیق 
رانندگان واقعی در سیستم  حمل و نقل با صدور چنین کارت های صوری امکان  پذیر است؟

یک شهروند خبرنگار تین نیوز با ارسال تصویر پیوست نوشت: در ورودی شهر اردکان 
یک تابلوی بزرگ الکترونیکی نصب شده بود که اطالعاتی به صورت دیجیتال ارائه 
می داد.به گزارش تین نیوز، وی افزود: کولر گازی این تابلو که در تصویر مشخص است 
مانع عبور محموله های ترافیکی بود و  کامیون های حامل این محموله ها مجبور بودند 
از کنارگذر این تابلو عبور کنند.چندی پیش یکی از کمپرس های سر به هوا )منظور خود 
کمپرس است نه راننده( این تابلو را از بیخ و بن ریشه کن کرد و راه برای عبور محموله 

های ترافیکی، آسان و هموار گشت. به امید رفع همه مشکالت مملکت.

دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه در حال حاضر سهمیه 
در نظر گرفته شده از سوی عراق برای زائران ایرانی جهت شرکت در مراسم 
راهپیمایی اربعین حسینی، شصت هزار سهمیه است، افزود: از روز گذشته ثبت نام 
برای سهمیه جدیدی که به تازگی اعالم شده، در سامانه »سماح« آغاز شده است.
 احمد محمدی فر با بیان اینکه کسانی در سامانه سماح ثبت نام کنند که حتمًا دو دوز 
واکسن کرونا را زده و دارای کارت واکسن معتبر هستند و این اسامی از طریق سامانه 
از سوی وزارت بهداشت نیز کنترل می شود، تاکید کرد: زائران برای انجام سفر اربعین 

 حمیدرضا محمدحسینی تختی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تسهیل و تداوم 
صادارت کاالی غیر نفتی و نیز بهره گیری از تمامی ظرفیت های لجستیکی بنادر مرکزو 
شرق استان را راهبرد اصلی فعالیت ها تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان برشمرد 
و اظهارداشت: با بستر مناسب و زیر ساختهای ایجاد شده پهلودهی شناورهای با ابعاد 
بزرگ تر یکی از رویکردهایی بود که درسال گذشته مورد توجه واقع شد. به گزارش 
تین نیوز، وی ادامه داد: در نیمه بهمن سال گذشته با اتخاذ تدابیر 3 فروند کشتی 40 

هزارتنی بطور همزمان در بندر شهید باهنر پهلو دهی شد.

شماره هفتصد و چهل و ششم- نسخه آزمایشی -23 شهریورماه ۱۴۰۰

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

نخستین آزمایش الستیک بدون هوا و ضد پنچری 
حذف تست PCR برای اخذ ویزای زائران کربال 

مشکل محموله های ترافیکی توسط یک کمپرسی حل شد! 

پهلوگیری بزرگترین لنج تجاری در بندر شهید باهنر 

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: ما بر نحوه فروش بلیت هواپیمای اربعین نظارت می کنیم و حتما با گران فروشان برخورد جدی خواهد شد. 

تراکم فروشی و شهر فروشی خط قرمز ما ست حدود ۲۰ هزار شناور با موتور دوزمانه در کشور وجود دارد 

راه روشن است

هفته ان هم

موضوع جایزه خوش حسابی برای کسانی که عوارض شان را نقدا پرداخت کنند همواره 
در طول سالهای مختلف مد نظر قرار می گرفته است و امسال نیز برای پرداخت تا ۶0 روز  
25 درصد جایزه در نظر گرفته شد. البته طبق قانون حق تخفیف نداریم و می توانیم جایزه 
خوش حسابی را تعیین کنیم و بر همین اساس الیحه دوفوریتی 
را تقدیم شورا کردیم و اعضای شورا برای تصویب آن لطف کردند. 
امیدواریم شهروندان از این فرصت استفاده کنند و با پرداخت نقدی 
25 درصد کاهش هزینه ها برای آنها مهیا شود. تعداد صدور پروانه ها 
نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده؛ اما نکته مهمتر این است

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/234965-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/234992-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/234975-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-58/234988-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/234968-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-90/234994-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/234983-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/234983-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/234993-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/234990-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-61/234979-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%AA

