
   

 رشد بهره وری ساالنه بندر، ارتقاء توان عملیاتی از طریق بهبود فرآیندهای تخلیه و بارگیری و 
خروج کاال، ارتقاء سطح ایمنی عملیات تخلیه و بارگیری، حمل و انبارش کاال و کانتینر و افزایش 
میزان سرمایه گذاری، محورهای کالن اهداف تعریف شده در حوزه بندری طی سال جاری در بندر 

شهید بهشتی چابهار است.
عالوه بر این در حوزه دریایی، ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه های 
تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم و نیز ارتقاء سطح پیشگیری 
و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات 

بندری در دستور کار قرار دارد.

اسالمی: ممنوعیت تردد به ۳۹ کشــور/ پرواز به انگلیس همچنان ممنوع 

سواستفاده تجار از کامیون داران/ کامیون رانندگان انبار سیار شد 

ایران ایر از ارسال نامه به بویینگ برای اجرای تعهداتش خبر داد  برنامه ایمنی حمل و نقل در کمیته تخصصی تدوین می شود 

افزایش میزان سرمایه گذاری در بندر چابهار در سال ۱۴۰۰ 

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت موضع شیوا رئیس این شورا درباره افزایش قیمت خودرو را غیرقابل قبول دانست و گفت: شورای رقابت نقش 
خود را در ساماندهی بازار چهارچرخ ها به خوبی ایفا نکرده است.

به گزارش تین نیوز، مجتبی رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صحبت های شیوا 
رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها، گفت: در جلسه بعدی شورای رقابت این موضوع را پیگیری 
می کنم؛ این شورا نقش خود را در ساماندهی بازار چهارچرخ ها به خوبی ایفا نکرده به این معنا که در دوره ای که قیمت خودرو در بازار افزایش 

چشم گیری داشت، شورای رقابت هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت بازار انجام نداد.

 نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شورای رقابت از حقوق مردم دفاع نکرد، افزود: 
این شورا باید شرایطی فراهم کند که خودروسازان با یکدیگر رقابت کرده و بازار ساماندهی شود حال این سوال ایجاد می شود که شورای رقابت چه 

اقدام مناسبی برای کنترل قیمت انجام داده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از 
ارسال نامه به بویینگ با هدف اجرای تعهدات این شرکت 
هواپیماساز در قبال ایران خبر داد.به گزارش تین نیوز، علیرضا 
برخور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره امکان احیای قرارداد خرید هواپیما از شرکت بویینگ به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در پایان سال گذشته میالدی 
نامه ای را به شرکت هواپیماسازی آمریکایی بویینگ ارسال 
کردیم که بر اجرای تعهدات و بحث حقوق بشر که آمریکا 

همواره مدعی آن بوده، اشاره داشتیم.

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند 
یمنی  مه ا غیرعامل و مدیریت بحران، گفت: برنا
حمل و نقل و انضباط اجتماعی سال ۱۴۰۰ در کمیته 
تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها تدوین می شود.

به گزارش تین نیوز، رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، 
ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
جزئیات نخستین نشست مجازی کارگروه آموزش و فرهنگ 
ایمنی را که امروز ۲۲ فروردین برگزار شد، اعالم کرد.

تورج دهقان زنگنه - رییس سازمان هواپیمایی کشوریمحسن هاشمی- رئیس شورای اسالمی شهر تهران بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
از مردم می خواهیم که کم تر در وسایل حمل و نقل عمومی حضور داشته باشند تا از پیک 
شیوع ویروس عبور کنیم.  بنابر اعالم بهشت زهرا )س(، متاسفانه در تهران از عدد ۱۵ قربانی 
در روز به باالتر از ۷۰ فوتی رسیده ایم و احتمااًل این رقم باالتر هم خواهد رفت. هرچند که 
مردم باید رعایت کنند اما راه حل اصلی موضوع واکسن است و 

امیدواریم که واکسیناسیون عمومی جدی گرفت شود.
امیدواریم این رقم اندکی که در کشور واکسن دریافت کرده اند 
افزایش یابد. حمل و نقل عمومی نیز مهم ترین محلی است که در 

شیوع کرونا تاثیر دارد.

یک راننده فعال در بخش حمل و نقل بین المللی، پرداخت حق توقف به رانندگانی که 
بار را به صورت ترانشیپ به مرزها حمل می کنند، خواستار شد.

به گزارش تین نیوز، حمید وطن پور به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکالت رانندگانی که بار 
داخلی به مرزهای افعانستان به صورت ترانشیپ )بارهای تانکری( حمل می کنند این است 
که چون اغلب این بارها در کامیون های تانکر ایرانی بارگیری می شود، پس از رسیدن 
به مرز، تانکرهای ایرانی تبدیل به انبارهای سیار برای تاجران افغانی و ایرانی می شوند.

تمام خانوار ملزم هستند اطالعات و آدرس محل سکونت خود را ثبت کنند بنابراین هیچ 
خانواده ای نمی تواند با اطالعات هویتی مشابه در دو محل، سکونت داشته باشد چراکه 
قطعا یکی از این واحدها خالی از سکنه حساب می شود و مشمول مالیات بر خانه های 
خالی خواهد شد.به گزارش تین نیوز، محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
در مورد مشکالت به وجود آمده برای برخی از افراد در ثبت اطالعات محل سکونت 
در سامانه امالک و اسکان کشور اظهار داشت: افرادی که با توجه به شرایط آنها، 
گزینه مورد نظر و متناسب با شرایط شان در سامانه درج نشده می توانند با مرکز تماس 

سوخت های هواپیما معمواًل نسبت به سوخت هایی که در کاربردهای کمتر حساس مثل 
حمل ونقل جاده ای یا ایجاد گرما استفاده می شوند، از کیفیت باالتری برخوردار هستند.

بیشتر سوخت های هواپیما انواع با کیفیتی از نفت سفید هستند که معمواًل افزودنی هایی 
برای جلوگیری از خوردگی، زنگ زدن، انجماد و اشتعال در دمای باال، به آن ها 
اضافه می شود. بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد، امارات متحده بیشترین 
تولید سوخت جت را در منطقه دارد و کشورهای دیگر به شرح زیر می باشند:

جدیدترین گزارشهای خبری نشان می دهد، به دنبال از سرگیری و افزایش سرعت در 
اجرای پروژه بندر راهبردی چابهار در ایران از سوی هند، این بندر استراتژیک تا ماه 
مه آماده بهره برداری می شود.به گزارش تین نیوز به نقل از شبکه تلویزیونی هندی 
»ویوون« )WION(، هند در سال ۲۰۱۵ بر سر توسعه بندر چابهار و  احداث خط راه 

آهنی که هند را به افغانستان متصل می سازد، با ایران به توافق رسید.
در ماه مه ۲۰۱۶ میالدی، »نارندرا مودی« نخست وزیر هند در سفر به ایران، توافقنامه 

سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری را برای توسعه چابهار با تهران امضا کرد .

شماره ششصد و پنجاه- نسخه آزمایشی -۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

آیا شورای رقابت سخنگوی خودروسازان است؟ 
 سهم اندک ایران در تولید سوخت هواپیما در مقایسه با منطقه 

هیچ راه فراری از مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد 

هند بندر چابهار را تا ماه آینده آماده می کند 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سفر و تردد به ۳۹ کشور ممنوعیت وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط کرونایی، پرواز به انگلیس همچنان ممنوع است. 

پیشنهاد عملیاتی برای بازگشت ایرانی ها از کشورهای درگیر کرونا مردم کم تر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند 

راه روشن است

هفته ان هم

سازمان هواپیمایی کشوری مجری مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ست و این ستاد هر 
مصوبه ای که ابالغ کند را اجرایی خواهیم کرد. در حال حاضر می توان از همه مسافرانی 
که در طول تعطیالت نوروزی با هواپیما مسافرت رفته اند پرسید که پروتکل های بهداشتی 
تا چه حد در سفرهای هوایی رعایت شده است که می توان از جمله 
این پروتکل ها به رعایت محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در هر 
هواپیما اشاره کرد. اگر ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان هواپیمایی 
اعالم کند پروازهای داخلی یا خارجی را محدود کرده، کاهش دهد یا 
تعطیل کند این کار را انجام می دهیم چراکه ما سیاست گذار نیستیم

هفته انهم
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