
   

قسمت دوم تجهیزات بندری از محل تعهدات ۸۵ میلیون دالری هندی ها در چابهار، به زودی وارد بندر 
»شهید بهشتی« می شود.بر اساس قرارداد سرمایه گذاری هند در چابهار، آنها به ورود ۸۵ میلیون 
دالر تجهیزات در بندر شهید بهشتی متعهد شده اند که از این میزان در مرحله نخست ۲ جرثقیل 
ساحلی ۱۴۰ تنی که از مدرن ترین و با کیفیت ترین تجهیزات بندری به 
شمار می روند، بهمن ماه امسال وارد این بندر شد. ارزش تجهیزاتی را که 
در فاز نخست در بندر چابهار رونمایی شد ۸.۵ میلیون دالراست با ورود 
این تجهیزات قابلیت تخلیه و بارگیری ساالنه در بندر شهید بهشتی 
تا ۲۰ میلیون تن ارتقا پیدا کرده و ۱۰ درصد تعهدات هند محقق شد.

تولید داخلی قطعات ریلی دســتاورد نمایشگاه هشتم صنعت ریلی است 

امضای تفاهم نامه بین راه آهن و بورس کاال 

مردم برای سفرهای نوروزی بلیت و تور نخرند   ایرالین ها ملزم به بازگرداندن وجه کامل بلیت مسافران هستند 

ورود دومین قسمت تجهیزات هندی تخلیه و بارگیری به بندر چابهار

سه سال پس از حادثه مرگبار سانچی، سواالت درباره آن دوباره افزایش پیدا کرده است و برخی تماس های مشکوک با خانواده سرنشینان باعث 
شده تا آن ها نسبت به صدور حکم فوت ۹ نفر از خدمه شکایت کنند و دادگاه هم بخاطر این شکایت، گواهی های فوت را باطل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری خبرآنالین، شکوفه عبداهلل زاده، همسر احسان ابولی، افسر دوم کشتی سانچی، که البته از شکایت کننده ها 
نبود می گوید: »متاسفانه به ما گفتند که خدمه جان باختند و هیچ قایق نجاتی نتوانسته از کشتی آزاد شود و دو قایق نجات سوخته اند. همچنین 
صحنه سازی دانشجویان دانشگاه تهران نشان می داد بچه ها بیشتر از سه دقیقه وقت فرار کردن نداشتند، از سویی بخاطر حمل میعانات گازی 

امکان فرار نبوده و متاسفانه بخاطر استنشاق دود و گاز فوت کرده اند. به همین دلیل ما دیگر شکایتی نکردیم.«

همسر احسان ابولی، درباره جزییات این تماس ها به خبرآنالین می گوید: »خانواده های دیگر می گفتند که این تماس ها از کشورهای مختلف با آنها 
گرفته شده است، با بعضی از آنها از کشورهای آسیایی و با برخی دیگر از کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است. البته هیچ کدام از خانواده ها 
نتوانسته اند با خود فرد صحبت کنند. بعد هم تماس ها قطع می شد و وقتی هم که خود فرد با آن شماره تماس می گرفت، آن شماره بوق اشغال 
می خورد. شکی که خانواده ها دارند این است که چرا این شماره ها اصال پیگیری نمی شوند تا مشخص شود چه افرادی و از کجا تماس می گیرند.«

دکتر سعید نمکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما افزود: چه آن دسته از عزیزانی که 
بلیت می فروشند و چه کسانی که بلیت می خرند باید بدانند 
که یک تصمیم غیرمنطقی می گیرند و ما هرگز در وزارت 
بهداشت اعالم نکرده ایم که برای نوروز می توان سفر رفت و 
یا تور تفریحی فروخت.وی گفت: قضاوت درباره عید امسال 
بسیار عجوالنه است و مردم باید برغم فشار های سنگین 
یک سال گذشته بازهم بیشتر تحمل کنند و عید امسال 
هم طوری نیست که بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم.

دو روز  گذشته مقصود اسعدی سامانی در گفتگویی که با تین 
نیوز داشت اعالم کرد  که در صورت لغو پروازها در ایام نوروز 
استرداد بلیت به مسافران مشمول جریمه کنسلی خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار تین نیوز، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در خصوص دلیل این موضوع توضیح داده بود که 
در سال گذشته به دلیل شیوع کرونا در کشور و در راستای 
آن لغو پروازها با یک شرایط پیش بینی نشده روبرو شدیم 
اما شرکت های هواپیمایی بلیت مسافران را بدون جریمه 
استرداد کردند؛ همین شرایط نیز در سال جاری وجود دارد 

سردار هادیانفر-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجامحمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
تا کنون هیچ ممنوعیتی برای سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی اعالم ننشده 
است، اما اگر ابالغ شود بالفاصله اجرایی خواهد شد. سفرهای نوروزی برنامه ریزی شده از سوی 
شرکت های حمل و نقلی مختلف هیچ تناقضی با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ندارد.

تا کنون ممنوعیتی برای انجام سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل 
عمومی مانند اتوبوس، قطار یا هواپیما اعالم نکرده اند و مسئوالن و متولیان 
بهداشتی اعالم کردند که مردم در اسفند ماه پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند تا بتوانیم نوروز آرامی را تجربه کنیم اما هنوز هیچ اتفاق 
خاصی نیافتاده است که البته به محض تصویب و ابالغ اجرا خواهیم کرد.

امروز تفاهم نامه ورود حواله های حمل و نقل ریلی به بورس کاال بین مدیرعامل راه آهن 
و مدیرعامل بورس کاالی ایران امضا شد. امروز و در هشتمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی تفاهم نامه ورود حواله های حمل و نقل کاال بین مدیرعامل راه آهن و 
مدیرعامل بورس کاالی ایران به امضا رسید.در این راستا تولیدکنندگان حاضر در بورس 
کاال همزمان با انجام معامالت به بهترین قیمت حمل و نقل ریلی دست پیدا می                                   کنند. 
همچنین خریداران می توانند از دفتر مناقصات کاال برای دریافت بهترین قیمت حمل 

و نقل بهره مند شوند.

مرکز تحقیقات و فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در هشتمین 
نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی از پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل 
برای نخستین بار در خاورمیانه با حضور وزیر دفاع رونمایی می کند. تکه مرکزی سوزن ریل 
مهم ترین قطعه انشعاب ریل است که نقش هدایت ناوگان را در مسیر انشعابی بازی می کند و 
به نام قلب انشعاب شناخته می شود. برای استفاده بهینه از این قطعه الزم است سطوح آن در 
مقاطع مشخصی سخت کاری شود و سختی آن از  ۱۸۰ به ۳۴۰ برینل برسد و این کار تنها با 
استفاده از ضربه ناشی از انفجار مواد منفجره امکان پذیراست که در کسری از ثانیه انجام می شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه 
کاالها فرق اساسی دارد، گفت: این قاچاق، سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا با اشاره به اینکه دستگاه هایی 
از جمله گمرک، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در 
ورود قانونی خودروهای خارجی نقش دارند, افزود: اگر همه ما وظایف خود را به درستی 
و به دقت انجام دهیم موضوعاتی مانند ورود خودروهای قاچاق, بسیار کمرنگ می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت بیماری کووید۱۹ در استان هرمزگان، 
گفت: با توجه به تاثیر جدی سفرهای بین شهری در شیوع بیماری کرونا از هموطنان 

می خواهیم از سفر به شهرستان ها و جزایر استان هرمزگان خودداری کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: علی رغم آنکه 
میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری و میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از 
کووید۱۹ در استان هرمزگان پایین تر از متوسط کشوری است، اما در مجموع وضعیت 

بیماری در استان ناپایدار، حساس و شکننده است.

شماره ششصد و  سی و سوم- نسخه آزمایشی -۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

توضیحات همسر یکی از شهدای سانچی درباره تماس هایی که از آفریقا برقرار شد 
خودروهای قاچاق، چگونه پالک می شود؟ 

رونمایی از پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل 

به کیش و قشم سفر نکنید 

معاون وزیر راه و شهرسازی در هشتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته از امضای تفاهم نامه ساخت واگن داخلی با شرکت ها در این نمایشگاه خبر داد. 

ــناریوی احتمالی پلیس برای سفرهای نوروزی سفرهای نوروزی فعال ممنوع نیست سه س

راه روشن است

هفته ان هم

برنامه ریزی پیرامون سفرهای نوروزی بر حسب سه سناریوی احتمالی کاهش، افزایش یا ثبات 
در وضعیت بیماری کوید ۱۹ انجام خواهد شد.امسال نیز قرارگاه طرح نوروزی پلیس راهور با 
حضور دستگاه های مختلف نظیر هالل احمر، اورژانس، آتش نشانی، راهداری، امدادخودروها 
و... فعالیت خواهد کرد با این تفاوت که هیچ فعالیتی پیرامون ترغیب یا 
افزایش سفر در کشور انجام نخواهد شد و بحث پیرامون کنترل هایی 
است که می بایست با توجه به وضعیت در معابر و شهرها اعمال شود. 
پلیس سه سناریو را پیرامون سفرهای نوروزی بررسی و طرح اجرایی 
آن را به وزارت کشور ارائه کرده است، دستور العمل هایی  نگارش شده

هفته انهم

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%86-30/227757-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/227773-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/227768-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B1%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%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%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-43/227751-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
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-50/227746-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/227755-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%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%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/227743-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%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%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/227749-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-122/227762-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/227739-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/227767-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C

