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خلبانان تا 65 سالگی مجاز به پرواز هستند 

جهانگیری: از مردم عذرخواهی می کنم  اعالم شرط ارائه تخفیف طرح ترافیک به رانندگان اسنپ و تپسی 

ریسک های تجارت خارجی »اینوترنس« و سه تابلو از نمایشگاه ریلی 

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: مذاکره با اروپا به صورت امیدوارکننده پیش می رود از همین رو معتقدم بعد از حل دو موضوع اساسی با 
اروپا یعنی صادرات نفت و تبادالت بانکی، امکان تحویل هواپیماهای ایرباس وجود دارد.

علی اکبر صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگار تین نیوز مبنی بر اینکه آیا در دور جدید مذاکرات با اروپا امکان تحویل هواپیما از سوی کمپانی ایرباس 
فراهم خواهد شد و یا اینکه اروپا برای این اقدام حرکتی انجام داده است؟ توضیح داد: شرکت ایرباس برای تحویل هواپیماها به ایران تعهد دارد 

و در حال حاضر روند مذاکره با اروپا برای حل این مشکالت امیدوارکننده پیش می رود.

او در ادامه اظهار داشت: الزم است صبر کنیم تا مذاکرات با اروپا به مرحله تحویل هواپیماها برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در 
حال حاضر مذاکره با اروپا بر سر دو مسئله اساسی پیش می رود، عنوان کرد: در مذاکره با اروپا بحث اول ما صادرات نفت است و موضوع دیگر 

تبادالت بانکی است.

معاون اول رئیس جمهور از مردم بابت برخی فشارها 
و کمبودها عذرخواهی کرد.

به گزارش تین نیوز  اسحاق جهانگیری گفت: بخاطر 
برخی کمبودها و مشکالت از ملت عذرخواهی می کنم. 
مدیریت کشور و در راس همه رهبر انقالب و همه 
مسئوالن تالش می کنند که این فشار از دوش مردم 
برداشته شود.او ادامه داد: می دانیم شرایط کشور دشوار 
است و مردم با سختی و مشکالت مواجه اند،  بخشی از 
این سختی ها نتیجه تحریم ها و فشارهای آمریکا است.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران گفت: در خصوص الیحه طرح ترافیک، 
از اول سال آژانس ها و وانت بارها با تخفیف پنجاه درصد 
محاسبه می شده. اما برخی مراجعین اعتراض داشتند 
که به نسبت سال گذشته افزایش هزینه وجود داشته و 
خواستار تخفیفات بیشتری شدند. با بررسی های که 
در شهرداری انجام شد، ما پیشنهادی را که به شورای 
شهر ارائه دادیم که تخفیف آژانس ها و وانت بارها 

هفتاد درصد شود. 

جعفر سیاره، دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمرضیه ناظم زاده، دکترای اقتصاد حمل و نقل دانشگاه آنتورپ بلژیک  سید کاظم طاهرزاده ، کارشناس حمل ونقل
به دلیل نقش حیاتی و صرفه های ناشی از مقیاس زیرساخت های حمل ونقلی، 
به کار گیری سیاست های رقابتی و مقررات کارآمد نقش بسزایی در افزایش 
یا حفظ تقاضای این زیرساخت ها دارد. در این میان، بنادر به عنوان نقطه 
اتصال راه های زمینی و دریایی، جزو اساسی صنعت حمل ونقل-به لحاظ 
اثربخشی و قیمت- به شمار می روند. هزینه های بندری، به طور متوسط ۴۰ 
درصد کل هزینه های حمل ونقل دریایی را تشکیل می دهند.از سوی دیگر، 
سه عامل سنتی شکل دهنده عملکرد بندر و میزان موفقیت آنها »تاسیسات 
فیزیکی«، »ساختار صنعت« و »قوانین و مقررات حاکم بر صنعت« است.

پس از توافق جامع )برجام( که به صنعت حمل ونقل دریایی کشور فرصتی 
برای حیات مجدد داده شده بود، با بازگشت تحریم ها )پس از حدود سه 
سال(، همان فرصت ناقص نیز از این صنعت گرفته خواهد شد و با اتفاقات 
اخیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور )قبل از شروع تحریم های 
حمل ونقلی( به نظر می رسد عالوه بر مشکالت قبلی، حمل ونقل دریایی 

کشور با معضالت جدی  روبه رو خواهد شد. 

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان در تمامی 
سطوح مدیریتی و کارشناسی بازنشسته ای که مشمول بخش نامه اخیر باشد، ندارد.

به گزارش تین نیوز  رضا جعفرزاده با اشاره به رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان گفت: در حال حاضر قرارداد تمام وقت جهت به کارگیری بازنشستگان 
در سازمان هواپیمایی کشوری نداریم و کارکنان سازمان مطابق مقررات و در زمان 

مقرر بازنشسته می شوند و به کارگیری مجدد در این سازمان صورت نمی گیرد.

دبیر کانون کامیون داران با عنوان این که کاهش تعرفه واردات تایر تنها برای 
الستیک ها سنگین سیمی بوده است گفت: در حالی که تقاضای باالیی برای تایرهای 
سنیگن اتوبوسی و کامیونی بایاس)نخی( وجود دارد، ممنوعیت واردات با هدف 
حمایت از تولیدات داخلی فاقد توجیه بوده و الزم است دولت حتی به صورت موقت 

نسبت به رفع ممنوعیت واردات این نوع از تایر تصمیم گیری کند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر در جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و 
دریانوردی از تلف شدن 1۴۰ هزار ذرت در بندر  امام خبر داد

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمدعلی حسن زاده در سی ونهمین جلسه اتاق 
فکر سازمان بنادر و دریانوردی به مشکالت رسوب و متروکه شرن کاالها در بنادر 
اشاره کرد و گفت: امکان تعیین تکلیف برخی از کاالها و کانتینرهای متروکه وجود 

ندارد، کما این که امروز 1۴۰ هزارتن ذرت در بندرامام فاسد شده

در آستانه انتخابات جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، این بار افشاگری 
تازه عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی درباره مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی، 

رئیس اسبق این سازمان، جنجال آفرین شده است.

سیدمهدی هاشمی، ۵۵ ساله و چهره نزدیک به آبادگران ایران اسالمی است؛ 
تشکلی که از دل آن، محمود احمدی نژاد بیرون آمد و به ریاست جمهوری رسید. 
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 رفع ممنوعیت واردات تایرهای سنگین نخی 

رئیس سازمان انرژی اتمی: امکان تحویل هواپیماهای ایرباس وجود دارد 
رسوب 250 میلیون دالر کاالی متروکه در بندر شهید رجایی 

 اصولگرای ۱0 شغله  با مدرک جعلی 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

دوازدهمین نمایشگاه بین  المللی حمل ونقل برلین موسوم به »اینوترنس« در روزهای 
پایانی شهریور ماه در کشور آلمان برگزار شد. این نمایشگاه که هر دوسال یکبار بر پا 
می شود، مهمترین نمایشگاه جهان در زمینه ارائه فناوری  های روز در حوزه 

حمل ونقل ریلی محسوب می شود. 
نمایشگاه اینوترنِس دوازدهم، در پنج بخش و زیرشاخه شامل: تکنولوژی 
راه  آهن، زیرساخت  های راه آهن، حمل ونقل عمومی، ساخت تجهیزات داخلی 

و احداث تونل برگزار شد.

در سال 2017 میالدی، ایران تجارت مفصلی با کشورهای مختلف داشت؛ اتحادیه اروپا 11 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرد و حدود 10 میلیارد یورو کاال وارد کرده است.

فرصت ها در دوران تهدید 

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/174564-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/174564-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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-43/174555-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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-43/174555-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/174590-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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%87%D8%B1%DB%8C-56/174598-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/174598-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7-6/174572-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/newsstudios/archive/?curp=1&order=order_time&page=3
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/170683-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170759-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-18/170745-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/170750-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/174520-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/174541-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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%B1-309/173903-%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%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-50/174553-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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-50/174553-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/174524-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/174524-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170728-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/174469-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF

