
   

زمانی در میدان مخبرالدوله 2 تا ساعت بود که شهرداری نصب کرده بود، یکی رو به جنوب و 
یکی روبه شمال. این دو ساعت هیچ وقت نبود که با هم مطابق باشند، اغلب یکی دو دقیقه و 
گاهی یکی دو ساعت با هم تفاوت داشتند. خدا رحمت کند محمد مسعود را، در روزنامه مرد امروز 
نوشته بود: هر وقت این 2 ساعت با هم میزان بشوند، کار مملکت هم 

میزان خواهد شد.
این نکته آن قدر ظریف بود که دهان به دهان می گشت و شهرداری 
چون دید که واقعا نمی تواند این نقص را رفع کند، برای رهایی از شماتت 

مردم، آن ساعت ها و ستون ساعت را از میدان برداشت.

نقش مخرب مدیریت نادرست اسکله های بندر امام در دپوی کاال 

 یک راهکار منطقی برای حل مشکل دپوی کاال در بندر امام 

شکایت شرکت های هواپیمایی علیه دولت انگلیس  چند پیش شرط بهبود وضعیت ترانزیت در ایران 

ماجرای ساعت  های فرودگاه سوئیس 

۱۵ محصول حوزه حمل و نقل در خانه نوآوری و فناوری ایران با حضور معاون علمی و فناوری و دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی رونمایی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری، ۱۵ محصول رونمایی شده شامل روغن هوایی کاربردی در هواپیماهای سبک و فوق سبک، 
سامانه تماس اضطراری، سامانه مدل سازی اطالعات )مکانی و توصیفی(، ساختمان مبتنی بر فناوری اطالعات مکانی، سامانه پایش سالمت 
محصوالت کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری های ژئوماتیک و نرم  افزار سریع و آنالین محاسبه شدت و مقدار شوری خاک در هر نقطه و 
هر زمان از ایران می شود.همچنین از دیگر محصوالت می توان به نرم افزار سریع و آنالین محاسبه سطح زیرکشت برنج و تفکیک نوع پرمحصول و 
کم محصول، نرم افزار سریع و آنالین محاسبه آشکارسازی تغییرات سطحی، با کاربردهای مختلف، سامانه ای برای جمع آوری اطالعات هواشناسی، 
میز یک محوره، پایش و تهیه تصاویر هوایی و ماهواره ای و نقشه تراز ارتفاعی و کاربری اراضی، طراحی و ساخت دستگاه سنجش اصطکاک روی 
باند، سامانه کمک ناوبری بصری روشنایی باند، بومی سازی قوای محرکه تمام برقی خودرو و فرستنده دیجیتال تلویزیونی ۳ کیلو وات و موتور 

مینی توربوجت اشاره کرد.

 چندین فرودگاه و شرکت هواپیمایی اقدامات حقوقی خود را 
علیه دولت انگلیس به علت محدودیت های سفر آغاز کردند 
و وزرای این کشور را به چالش کشیدند تا در تصمیم گیری 
خود در مورد رتبه بندی خطرات کووید۱۹ در کشورهای 
مقصد شفاف تر باشند.در حالی که شیوع جهانی ویروس 
کرونا به شدت صنعت هوایی را دچار بحران کرده است، 
چندین فرودگاه و شرکت هواپیمایی روز جمعه اقدامات 
حقوقی خود را علیه دولت انگلیس به علت محدودیت های 
سفر آغاز کردند و وزرای این کشور را به چالش کشیدند تا 

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است ترانزیت قبل 
از هر چیز  نیازمند یک پلت فرم لجستیکی است و این 
پلت فرم هم بدون دیجیتالی شدن کل زنجیره حمل و 
ارتباط الکترونیک  مدهای مختلف، امکان ظهور ندارد.

به گزارش تین نیوز، خسرو سرایی گفت: امروز هر حرکتی در 
کشور یک پیش شرط دارد و آن زیرساخت لجستیک است 
و این پلت فرم هم بدون دیجیتالی شدن کل زنجیره حمل 
و ارتباط الکترونیک  مدهای مختلف، امکان ظهور ندارد.

خیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورصدیف بدری- رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل  مجتبی لشکر بلوکی -مشاور سابق  وزیر امور اقتصادی و دارایی
تکمیل پروژه راه آهن اردبیل-میانه و طرح اتصال آن به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان از 
طریق پارس آباد مغان قطعی است و برای اجرایی شدن آن تالش می شود.مطالعات فاز اول 
امتداد طرح راه آهن اردبیل به پارس آباد مغان انجام و اجرای آن در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده 
است، ضمن اینکه اتصال آن به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان نیز 
در برنامه کاری قرار دارد.اجرای طرح راه آهن اردبیل به مغان از جمله 
موضوعات در حال پیگیری نمایندگان و مسئوالن استان است و با 
ادامه احداث آن تا گمرک مرزی در شهرستان بیله سوار و پارس آباد 

مغان در واقع  کل استان به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.

با توجه به تجربه و سیاست مدیریت مسافر و اتوبوس در سال های گذشته و افزایش 
قیمت بلیت در ایام عید به دلیل پیمایش یک سرخالی، آیا بهتر نیست از همین تجربه در 

بخش کاال نیز استفاده شود؟
به گزارش تین نیوز، یک راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کاال با بیان این مطلب 
گفت: در چند هفته اخیر و همزمان با فراخوان حمل کاالهای اساسی، حجم بارهای 
صادراتی به بنادر، یا اطراف آن به شدت کاهش پیدا کرده است،که این موجب برهم 

خوردن توازن بین بار رفت و برگشتی خواهد بود.

اسامی ۴۱ نفر به عنوان شهردار احتمالی تهران توسط منتخبین شورای ششم اعالم شد. 
قرار است بزودی گزینه های جدی تر مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند البته مهدی چمران 
می گوید، ضرورتی ندارد حتما شهردار تهران از بدنه شهرداری باشد و ارتباط با دولت 

و مجلس بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، منتخبین ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران 
عصر روز گذشته ۴۱نفر را به عنوان گزینه های خود برای شهرداری تهران اعالم کردند.

گروه صنعتی ایران خودرو پنج محصول خود را با موعد تحویل حداکثر یک ساله از 
امروز به مدت سه روز عرضه می کند.به گزارش تین نیوز از ایکوپرس؛ در این طرح 
پنج محصول پژو 2۰۷ دستی سقف شیشه ای، راناپالس، سورن پالس، دناپالس 
توربوشارژ دستی و اتوماتیک عرضه می شود.موعد تحویل تمامی خودرو ها از خرداد 
تا مردادماه سال آینده تعیین شده است. مشتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبت 
نام، در روز چهارشنبه این هفته از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان نهاد های 

ناظر تعیین خواهند شد.

تسمه تایم قطعه ای مهم در موتور خودرو است که عده ای به طمع سود بیشتر و بازهم 
به کمک برخی کارخانه داران اقدام به تولید انواع نامرغوب و بسته بندی ان می کنند. به 
نظر شما چه مجازاتی باید در انتظار این افراد شیاد و سود جو که جان مردم را بازیچه ی 
سود جویی های خود قرار داده اند باید باشند؟ تسمه تایم قطعه ای مهم در موتور خودرو 
است که عده ای به طمع سود بیشتر و بازهم به کمک برخی کارخانه داران اقدام به تولید 
انواع نامرغوب و بسته بندی ان می کنند. به نظر شما چه مجازاتی باید در انتظار این افراد 
شیاد و سود جو که جان مردم را بازیچه ی سود جویی های خود قرار داده اند باید باشند؟

شماره هفتصد و ششم- نسخه آزمایشی -۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

۱۵ محصول حوزه حمل و نقل رونمایی شد 
آغاز پیش فروش ۵ محصول ایران خودرو از امروز

چه کسی بیست و دومین شهردار پایتخت می شود؟ 

تولید تسمه تایم تقلبی بالی جان مردم 

چرا به خاطر ضعف مدیریتی و نظارتی مسئوالن ذیربط در اداره اسکله )صفوف طوالنی بارگیری، باسکول و خروجی( مرغدار و دامدار ضرر کند؟ 

پرداخت الکترونیکی 70 درصد خودروهای عبوری در آزادراه ها خط ریلی اردبیل به شبکه ریلی آذربایجان وصل می شود 

راه روشن است

هفته ان هم

هم اکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری از آزادراه ها، عوارض را الکترونیکی می دهند، 
باید این نرخ به ۹۰ درصد برسد.: اجرای عوارض الکترونیکی هم به نفع مردم و هم به سود 
منافع ملی است. به خصوص اینکه در وقت مردم صرفه جویی می شود.عوارض الکترونیکی 
به کاهش مصرف سوخت، کاهش حوادث جاده ای می انجامد و همچنین 
روانی تردد آزادراه ها را در پی دارد.تضمین ادامه فرایند اخذ الکترونیکی 
عوارض آزادراه ها به همکاری مردم بستگی دارد و در صورتی که پرداخت 
عوارض آزادراه ها به صورت الکترونیکی تا ۷2 ساعت پس از عبور از آزادراه 
انجام شود سبب می شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی ترغیب شوند.

هفته انهم
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