
   

برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه کشی خودرو را حذف کنیم.امسال با افزایش تولید صد هزار 
دستگاه خودرو، تولید این محصول به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اینکه سال آینده 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.به این ترتیب بحث قرعه کشی 
خودرو نیز حذف خواهد شد ضمن اینکه خودروسازان مشکالت عدیده ای 
دارند که ما باید برای حل آن کمک کنیم. برنامه داریم در سال آینده بحث 
قرعه کشی خودرو را حذف کنیم.امسال با افزایش تولید صد هزار دستگاه 
خودرو، تولید این محصول به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اینکه 
سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

 دستور پیگیری مشکالت کمربندی پرتردد شیراز صادر شد 

هجوم دزدان دریایی به نفتکش ایرانی 

ساخت پل تراتزیتی ایروان-تفلیس توسط شرکت ایرانی   آخرین وضعیت پایانه های مرزی مشترک ایران و ترکمنستان 

قرعه کشی خودرو، سال آینده حذف می شود 

یک راننده کامیون با انتقاد از معطلی طوالنی مدت رانندگان در خروجی اسکله بندر شهید رجایی گفت: اگر فعالیت خروجی اسکله شهید رجایی 
24 ساعته شود، بخش زیادی از مشکالت برطرف می گردد.

به گزارش تین نیوز، سعید عالم این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و افزود: چرا  کامیون های  کاالهای اساسی در اسکله بندر شهید 
رجایی همچون بندر امام به صورت 24ساعته خروجی نمی گیرند؟

وی عنوان کرد: برای نمونه چند روز پیش،  ساعت ۱3 بعد از ظهر برای بارگیری گندم از کشتی ، وارد اسکله شده و بعد از ۱2 ساعت معطلی در صف 
بارگیری، مراحل بارگیری، باسکول و گرفتن بیجک خروج، به پشت در خروجی اسکله رسیدم ولی تا صبح معطل ماندم تا بتوانم از اسکله خارج شوم.

این راننده کامیون عنوان کرد: این بدان معنی است که بنده بعد از نزدیک به ۱2 ساعت درجا کار کردن خودرو، تا صبح به همین شکل منتظر 
خروج از اسکله معطل بودم.

هرویک یاری جانیان در مورد بازگشایی راه ها میان ارمنستان 
و آذربایجان و همچنین این ادعا که با این تصمیم نخجوان 
به آذربایجان متصل خواهد شد، گفت: همه صحبت ها در 
این مورد بسیار بلندمدت است و اینطور نیست که فردا 
جاده ها را باز کنند و نخجوان به آذربایجان وصل شود بلکه 
با پیش شرط هایی قرار است جاده ها بازگشایی شوند. اگر 
همه امور طبق روال حقوق بین الملل، ملت ها و دولت ها 
انجام شود امکان اینکه جاده ها باز شود و بتوانند از جاده های 

یکدیگر استفاده کنند وجود دارد. 

در حال حاضر مرزهای زمینی چهارگانه ایران و ترکمنستان 
با محدودیت هایی بازگشایی شدند و امیدواریم مشکالت 
کامیون داران در تبادالت تجاری با این کشور برطرف شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، جواد هدایتی درباره 
آخرین وضعیت پایانه های مرزی مشترک ایران و ترکمنستان 
اظهار کرد: پس از نشست آنالینی که بین سازمان راهداری 
و آژانس حمل ونقل بین المللی ترکمنستان در شهریورماه 
برگزار شد، اخیرا سومین گذرگاه مرزی ایران و ترکمنستان 
در مرز اینچه برون در استان گلستان بازگشایی شد.
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هیچ کدام از پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
سفرهای جاده ای با ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس تغییر نکرده است و همه 
رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمومی موظف به رعایت این دستورالعمل ها هستند.
بارها این مساله را به مردم اعالم کردیم که از طریق تلفن گویای 
.۱4۱//:https ۱4۱، وبسایت مرکز مدیریت راه های کشور به نشانی
ir/contactus  و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱4۱ می توانند شکایات 
خود را در زمینه پروتکل های بهداشتی از رانندگان یا شرکت های 

حمل ونقل ثبت کنند و به سرعت با متخلفان برخورد خواهد شد. 

یرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش  از پهلوگیری ناوگروه  امیر دریادار شهرام ا
د. رزمی - عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو  در بندر سالله کشور عمان خبر دا

 فرمانده نیروی دریایی ارتش یکی از مهمترین اهداف اعزام ناوگروه های نیروی دریایی 
ارتش به آب های آزاد را تأمین امنیت خطوط مواصالتی و کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و اهتزاز پرچم کشورمان در پهنه دریاها دانست و افزود: در روزهای گذشته دزدان 
دریایی با پنج فروند قایق تندرو در خلیج عدن به نفتکش ایرانی هجوم برده و قصد ربایش 
این کشتی را داشتند که با واکنش سریع ناوگروه نیروی دریایی ارتش مواجه شدند.

آزادراه تبریز - زنجان در مردادماه سال ۱3۹۰ در قالب اولین آزادراه کوهستانی کشور 
به بهره برداری رسید که بعدها به نام آزادراه پیامبر اعظم )ص( نام گذاری شد و اکنون 

یکی از مهم ترین و پرترددترین آزادراه های مواصالتی کشور است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، این آزادراه که طوالنی ترین تونل های دوقلوی کشور 
یعنی تونل های دوقلوی شبلی، با طول هرکدام دو هزار و ۵22 متر و عرض ۱۱ متر را در خود 
جای داده است، بخش عمده ای از حمل ونقل و ارتباطات جاده ای کشور را عهده دار است.

 رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 3۶۰۰ دستگاه کامیون با عمر 
کمتر از سه سال وارد کشور شده و در گمرکات موجود است و هزار دستگاه کامیون 
نیز پیش از این، از گمرک ترخیص شد.به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، داریوش امانی درباره آخرین آمار نوسازی ناوگان کامیونی 
از دو محل »واردات کامیون با عمر حداکثر سه سال و تولید داخل اظهار داشت: 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سال گذشته 

تالش کردند نوسازی ناوگان کامیونی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رانندگان ناوگان سواری کرایه بین شهری در حالی از کمبود مسافر و کاهش درآمدهای 
خود به دالیل مختلف از جمله همه گیری کرونا، کاهش توان اقتصادی مردم و ... رنج 
می برند که همین اندک درآمد نیز از سوی مسافربرهای شخصی، تاکسی های درون 
شهری، تاکسی های اینترنتی و اخیرا کارمندان پایانه ها و ایستگاه های مسافربری 

به یغما می رود.
به گزارش تین نیوز، در کنار انبوه مشکالتی که برای ناوگان سواری کرایه بین شهری 

به عنوان تنها ناوگان مجاز حمل و نقل عمومی سواری بین شهری وجود دارد

شماره هفتصد و  پنجاه و ششم- نسخه آزمایشی -26 مهرماه ۱۴۰۰

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

 معضلی به نام حمل کاالهای اساسی/ 200 کامیون در صف خروج از اسکله 
۳۶00 کامیون وارداتی در گمرکات دپو شده است 

مشکالت آزادراه تبریز- زنجان؛شاهراه ترانزیتی کشور به اروپا 

 کارمندان پایانه ها هم رقیب ناوگان سواری کرایه شدند 

دستورپیگیریبرایحلمشکالتاینکمربندیپرترددکهبهشهرپیوندخوردهوعرصهرخدادتلفاتجادهایاست،راصادرکرد.

 رانندگی با موتورسیکلت های برقی هم گواهینامه می خواهد  پروتکل های بهداشتی برای سفرهای جاده ای هیچ تغییری نکرده 

راه روشن است

هفته ان هم

برای ما زن و مرد فرقی نمی کند، ما طبق قانون رفتار می کنیم و سلیقه شخصی را در 
کار دخیل نمی کنیم.برخی سلیقه شان است، سلیقه خیلی ها این است که گواهینامه 
ندهند در سوی دیگر سلیقه خیلی ها هم اینگونه است که می گویند گواهینامه بدهید. ما 
می گوئیم هر چیز که قانون تکلیف کرد اجرا می کنیم.در حال حاضر 
قانون این اجازه را به ما نداده است که بتوانیم برای بانوان گواهینامه 
صادر کنیم. هر وقت ضرورت ایجاب کرد که برای بانوان گواهینامه 
صادر شود و این موضوع از سوی جامعه نخبگانی ما به مجلس 
رفت و در قالب قانون مورد تصویب قرار گرفت و این قانون از سوی 

هفته انهم
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