
   

هم اکنون در حال نهایی کردن قرارداد بهره برداری هستیم و به مجرد افتتاح این خط ریلی، عملیات 
بهره برداری را با همکاری طرف افغان آغاز خواهیم کرد.او با بیان اینکه از گذشته با راه آهن افغانستان 
همکاری داشته ایم و دوره های آموزشی را برای پرسنل راه آهن این کشور برگزار کرده ایم، شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران، دور جدید آموزش نیروهای راه آهن 
افغانستان را تدارک دیده است. این دوره ها به  زودی و به میزبانی چند 

استان کشورمان برای پرسنل راه آهن افغانستان برگزار خواهد شد.
با بازگشایی ششمین مرز ریلی، مراودات حمل و نقل بار و مسافر با 
کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی، تسهیل شود و افزایش پیدا کند.

 اختصاص یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ناوگان حمل و نقل شــهری 

اعالم جزئیات توزیع الستیک در سامانه راهداری 

چند نفر از مردم در پروازها به کرونا مبتال شده اند؟  واکنش تند نمایندگان مجلس در خصوص گرانی بلیط هواپیما 

آغاز بهره برداری از خط ریلی خواف-هرات بالفاصله پس از افتتاح 

رییس جمهور گفت: هر فردی که ماسک نزند ۵۰ هزار تومان جریمه می شود و همچنین هر فردی که بیماری خود را اعالم نکند ۲۰۰ هزار تومان 
جریمه می شود.

به گزارش تین نیوز، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه همه افراد 
جامعه باید در اجتماعاتی که حاضر می شوند از ماسک استفاده کنند، گفت: اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان جریمه می شود و 

نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند.

وی افزود: این طرح فعال مربوط به تهران بزرگ است و بعد می تواند در صورت نیاز در سایر شهرها انجام شود.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه مردم برای مراسم سوگواری پایان ماه صفر پروتکل ها را مراعات کنند، تصریح کرد: امسال پیاده روی به 
سمت خراسان رضوی نداریم و همچنین هر مراسمی که برگزار می شود باید مراعات همه پروتکل ها را در نظر داشته باشد که قبال هم به مردم 

ابالغ شده است.

یاتا در گزارشی اعالم کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون 
1.۲ میلیارد نفر با هواپیما پرواز کرده اند ولی تاکنون فقط 
44 مورد مسافر مبتال به کرونا شناسایی شده است که البته 

هیچکدام در هواپیما مبتال نشده اند.
این گزارش می افزاید که هر 44 گزارش مربوط به قبل 
از اجبار به رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن ماسک 

اجباری بوده است.
بر اساس این آمار از هر ۲7 میلیون پرواز فقط یک پرواز 

گزارش کرونا داشته است.

در حالی اخیر کاپیتان تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرده است که دولت و سازمان 
هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ گذاری بلیط 
هواپیما ندارند اما برخی از نمایندگان مجلس نسبت به 
این موضوع اعتراض داشتند و خبر از ورود مجلس به 
گرانی بلیط هواپیما داده اند.اقبال شاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس، از ورود این کمیسیون به پرونده افزایش 
چشمگیر قیمت بلیط هواپیما خبر داده  و گفته است: به 
نظر من نرخنامه جدید پروازهای هوایی غیرواقعی است.

محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیرحمت اله فیروزی پور -عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته حمل ونقل هوایی مجلس محمد رسولی-مدیرعامل شرکت راه آهن 
برخی از ایرالین ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود، با وام و بدهی اقدام به پرداخت معوقات خود 
کرده اند و من در جریان تمام این مشکالت هستم اما باید در نظر داشت که درحال حاضر مشکالت 
و دغدغه های بسیاری زیادی گریبانگیر دولت است اما باید دولت نیز بر اساس اولویت بندی که دارد 
به کمک صنعت حمل ونقل هوایی که همواره از آن به عنوان حلقه اصلی 
توسعه کشورها یاد می شود، بیاید. اخیرا اعضای کمیسیون عمران مجلس با 
مسئوالن صنعت حمل ونقل هوایی کشور نشستی برگزار کردند که در جریان 
آن جلسه مشکالت، موانع و چالش های صنعت هوایی به ما منعکس شد و 
ما نیز قطعا این مسائل و دغدغه ها را در صحن مجلس، پیگیری خواهیم کرد

به گفته مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال حاضر 
فقط ۲7۰ هزار حلقه الستیک در سامانه راهداری موجود است که آن هم متنوع و مطابق 
نیاز راننده نیست.به گزارش تین نیوز، داریوش باقرجوان در گفتگویی با فارس با بیان 
اینکه ضرورت دارد وزارت صمت در تأمین الستیک همکاری بیشتری کند، درباره توزیع 
الستیک اظهار داشت: ما فقط صادرکننده حواله هستیم که حواله الستیک را برای راننده ها 
صادر می کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 3۰۰ هزار حلقه الستیک در گمرکات 

مانده است که تا یک شهریور 99 وارد و اظهار شده اند که متعلق به واردکننده است

دادستان نظامی استان تهران پس از گذشت پنج ماه از حادثه انفجار ناوچه کنارک ابعاد 
جدیدی از این حادثه را تشریح کرد و از پیگیری آنها خبر داد.

به  گزارش تین نیوز به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، غالمعباس ترکی درباره 
حادثه انفجار ناوچه کنارک و به شهادت رسیدن تعدادی از خدمه ناوچه بر اثر این حادثه 
اظهار داشت: در فردای روز حادثه با اعزام هیأتی از دادسرای نظامی تهران، بازدیدهای 
میدانی و معاینات و تحقیقات محلی الزم در بندر چابهار و بندرعباس از محدوده اجرای 

عملیات تمرین دریایی انجام دادیم.

سفارت ترکیه در تهران »مقررات و نحوه ورود اتباع ایران« به خاک ترکیه را 
براساس آخرین قوانین اتخاذ شده در اداره کل مدیریت استان های وزارت کشور 

از طریق مرز زمینی اعالم کرد. 

بر اساس اعالم خبرگزاری آناتولی، براساس این اطالعیه افرادی که گذرنامه سیاسی 
دارند و بستگان درجه یک آنها از طریق مرزهای زمینی و پس از تائید سالمت آنها 

اجازه ورود به کشور ترکیه را دارند.

بر اساس آماری که از عملکرد تایرسازان کشور منتشر شده است؛ میزان تولید الستیک 
داخلی در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲6 درصدی داشته است.

به گزارش تین نیوز، این آمار حاکی از تولید 1۲9 هزار و 66۰ تن تایر خودرو از ابتدای امسال تا 
پایان شهریورماه و رشد ۲6 درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.این میزان تولید مشتمل 
بر 1۲ میلیون و 143 هزار و 3۵3 حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه نیز رشد ۲۵ درصدی را 
در مقایسه با 6 ماهه پارسال نشان می دهد. برپایه این گزارش، تا پایان شهریورماه 76 هزار 
و 74۰ تن تایر خودروی سواری، ۲6 هزار و ۵37 تن تایر باری و اتوبوسی در کشور تولید شد.

شماره پانصد و سی و نهم- نسخه آزمایشی -۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 روحانی: هر فردی که از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می شود 
 مقررات ورود اتباع ایرانی به ترکیه چه می گوید؟ 

تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه ناوچه کنارک 

 رشد 17 درصدی تولید الستیک باری و اتوبوسی در 6 ماهه اول 

ربیعی همچنین درباره میزان اعتباری که دولت برای ناوگان حمل و نقل شهری در نظر گرفته است گفت: دولت یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ناوگان حمل و نقل شهری اختصاص داده است و تالش می کنیم به شکلهای دیگری نیز منابعی را برای این حوزه در نظر بگیریم. البته کشور در شرایط سختی قرار دارد 

قرار نیست همجواری گوادر-چابهار به تقابل هند و چین تعبیر شود  می دانیم حال »صنعت هوایی« خوب نیست 

راه روشن است

هفته انهم

رقابت بنادر گوادر و چابهار معنا نداشته و به نوعی شاهد همکاری، مشارکت و مبادله تجاری 
میان این دو بندر هستیم.الزم است به علت موقعیت جغرافیایی بندر چابهار، بر روی توسعه 
ترانزیت در این بندر تمرکز جدی داشته باشیم و زمینه ها را بابت رشد این موضوع فراهم کنیم.
توافقنامه سه جانبه ایران-افغانستان- هندوستان موسوم به توافقنامه 
چابهار یک ظرفیت خوب است تا بتوانیم حجم قابل توجهی از کاال 
را با توجه به تقاضایی که در این دو کشور وجود دارد، انجام و عملیات 
ترانزیت شکل بگیرد. در این زمینه نکته دیگر این است که بندر چابهار 

از منظر قابلیت پذیرش کشتی های سایز بزرگ جهیز شده است.

هفته انهم
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