
برای شفاف سازی در این زمینه روش سوت زنی هم موثر است.تمام ابعاد این حادثه در 
این جلسه مطرح و تذکراتی در این خصوص داده شد.درصددیم تا مقصرین بروز این حادثه 
دلخراش مشخص شود تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.پایش های صورت گرفته در 
سطح تهران نشان می دهد ۳۳ هزار ساختمان ناایمنی در این کالن 
شهر وجود دارد، در سال گذشته تنها ۲۲۰ مورد از این ساختمان ها، 
ایمن سازی شده و سه هزار مورد دیگر در حال ایمن سازی هستند.

شهرداری، ضابط قضائی برای برخورد با ساختمان های ناایمن نیست، در جلسه 
آینده شورای شهر یکی از ضابطین یعنی وزارت بهداشت حضور خواهد داشت 

   

مرودشت به ریل متصل شد 

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال جاری  

 آیا ایران از پس مقابله با آلودگی  در دریاها برآمده است؟  جزئیات پروازهای هما به منچستر + فیلم 

ساختمانهای ناایمن پایتخت معرفی می شوند 

معاون بهداشت وزارت بهداشت استفاده از ماسک  را ارزان ترین و موثرترین راه در پیشگیری از ابتال به کرونا خواند و در عین حال گفت: حتی اگر 
تا دو ماه دیگر واکسن کرونا در اروپا و آمریکا تولید شود که نمی شود، اما این واکسن تا یک سال دیگر به دست ما نخواهد رسید.

به گزارش تین نیوز، دکتر علیرضا رییسی با اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی، گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که همه 
باید رعایت کنند، بحث فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک است که البته از قبل هم اعالم شده بود. منتها با توجه به خیز بیماری که در 
کشور آغاز شده و عدم رعایت پروتکل ها از سوی برخی هموطنان و بازگشایی برخی از مراکز تجمعی مانند سالن ها و ... حتما نیاز است که فاصله 

گذاری و استفاده از ماسک را داشته باشیم.

وی افزود: اجباری کردن استفاده از ماسک به نوعی احترام گذاشتن به سالمتی طرف مقابل است. با توجه به بررسی هایی که تاکنون در دنیا انجام 
شده و با توجه به شیوه انتقال ویروس، استفاده از ماسک یکی از موثرترین و ارزان قیمت ترین راه های پیشگیری از انتقال ویروس است؛ به طوری 
که اگر دو نفر از ماسک استفاده کنند، حتی اگر یکی از آنها مبتال باشد و در برابر فردی قرار بگیرد که سالم است، بسته به نوع ماسک می تواند بین 

۸۵ تا ۹۵ درصد محافظت انجام دهد.

 از روز گذشته )14 تیرماه( پروازهای هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« به شهر منچستر آغاز شد. به گزارش 
تین نیوز، پروازهای »هما« از )تهران به منچستر( از این 
پس در روزهای شنبه هر هفته از فرودگاه بین المللی 
امام در ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه و )منچستر به تهران( در 
ساعت 1۰ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی انجام می شود.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« پروازهای هفتگی 
خود با هواپیمای ایرباس ۳۳۰ به شهر منچستر را آغاز کرد. 

قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
آلودگی های نفتی از سال 1۳6۹ شمسی )برابر با 1۹۹۰ 
میالدی( تصویب شده است اما از آن سال ها تاکنون 
لوایح و تبصره های بسیاری به این قانون اضافه شده و 
یا تغییر کرده است. این در حالی است که آلودگی آب ها 
همیشه وجود داشته و برای  مبارزه  با آن  الزم  است  
دولت ها درسطح  ملی  و بین المللی  اقدام  و مشارکت  
کنند.یک کارشناس مقابله با آلودگی دریایی در اینباره 
به خبرنگار ما گفت: تجهیز ناوگان دریای به سوخت 

محمود ترفع-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهراناله مراد عفیفی پور-مدیرکل بنادر و دریانوردی  استان هرمزگان محسن هاشمی- رئیس شورای شهرتهران
بندرچندمنظوره خمیر  که با هدف ایجاد کانونی مهم برای صادرات مواد معدنی و افزایش 
راندمان تجارت محلی و منطقه ای احداث شده است با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پایان سال 
جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد . اجرای الیه های روسازی دایک دسترسی ، احداث پل 
دسترسی از انتها دایک تامحل اسکله ، احداث اسکله به همراه تهیه و 
نصب تاسیسات برقی و مکانیکی درفاز دوم طرح پیش بینی شده که 
بازدید امروز مبین این موضوع می باشد که پروژه مذکور از روند قابل 
قبولی برخوردار است. وجود معادن غنی در بندر خمیر و همچنین 
حضور دریانوردان مبرز که پیشه آبا و اجدادیشان تجارت دریایی است

دستمزد مصوب راهنمایان گردشگری در سال جاری اعالم شد.به گزراش تین نیوز، نرخ نامه 
مصوب دستمزد راهنمایان گردشگری در سال ۹۹ از سوی کانون انجمن های صنفی 
راهنمایان گردشگری سراسر کشور اعالم شد. این دستمزدها که به دو بخش بیمه شده و 
بیمه نشده تقسیم شده اند، برای افرادی که راننده و راهنما هستند با کسانی که صرفا راهنما 
هستند متفاوت است.در توضیح این نرخ نامه آمده است: با توجه به تنوع و سهولت و سختی 
مسیرهای گردشگری در کشور، انجمن های استانی نسبت به بومی سازی نرخ  تورهای محلی، 
متناسب با سختیِ کار، ساعات کاری روزانه و شرایط آب و هوایی منطقه اقدام خواهند کرد.

 عرضه بلیت قطارهای مسافری رجا برای بازه زمانی اول لغایت ۳1 مرداد ماه ۹۹ از 
ساعت 1۰صبح روز دوشنبه 16 تیر ماه آغاز می شود.با اعالم این خبر افزود: فروش 
بلیت قطارهای مسافری رجا از ساعت 1۰ صبح دوشنبه 16 تیر ماه به صورت همزمان 
اینترنتی و اپلیکیشن ها، 1۵۳۹ و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت 
قطار در سراسر کشور انجام می شود.هم وطنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
صورت شبانه روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره 
تلفن 1۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.

ی  ا نی بر ما ینکه ز ه به ا ر شا یی کشوری با ا پیما ا ن هو ما ز سخنگوی سا
زهای خارجی فعال اعالم نمی شود، گفت: بدون مجوز  برقراری مجدد پروا
نونی است. یی، فروش هرگونه بلیت و تور خارجی غیرقا پیما ا زمان هو سا
زگی در برخی سایت های فروش  تی که به تا ه تبلیغا ر با ده در ا رضا جعفرز
ر داشت: هرگونه  نجام می شود، اظها ز و تورهای خارجی ا بلیت بابت پروا
ی  پیما ا ست که شرکت هو نی ا نو نی قا ما رجی، ز ر خا فروش بلیت یا تو
مربوطه، مجوز آن پرواز را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده باشد.

عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان روز دوشنبه هفته جاری با حضور وزیر 
راه و شهرسازی آغاز می شود.عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان، روز 
دوشنبه، شانزدهم تیرماه با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی آغاز می شود.

اهمیت راهبردی و استراتژیک سواحل مکران و بندر چابهار به لحاظ اقتصادی، نظامی و 
فرهنگی، استفاده از سواحل امن دریای عمان و بندر چابهار برای امور بازرگانی و تجاری و تبادل 
کاال و بهره برداری حداکثری از سواحل مکران با تامین زیر ساخت ها و فعالیت های اقتصادی 
برای ایجاد اشتغال و رفع فقر از منطقه، اهمیت این کالن پروژه را دو چندان کرده است.

شماره چهارصد و  هفتاد و نهم- نسخه آزمایشی -۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 جزییات اجباری شدن »ماسک«/ واکسن کرونا تا یک سال دیگر به ایران نمی رسد 

فروش بلیت پرواز و تور خارجی فقط با مجوز سازمان هواپیمایی 

 عرضه بلیت قطارهای رجا برای نیمه تابستان از ۱۶ تیر 

آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان از فردا 

امروز )چهاردهم تیرماه ۹۹( افزون بر بهره برداری از ایستگاه گار این شهرستان، عملیات ساخت ایستگاه مسافری راه آهن شهر مرودشت که دومین شهر استان فارس است نیز آغاز شد. 

 استفاده همه مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران از ماسک بهره برداری از بندر چند منظوره خمیر تا پایان سال 

راه روشن است

هفته انهم

از امروز که زدن  ماسک در اماکن عمومی به ویژه در حمل و نقل عمومی اجباری شده، 1۰۰ 
درصد مسافران باید ماسک بزنند و خوشبختانه این موضوع تقریبًا از سوی همه مسافران رعایت 
شده است. از امروز باید نظارت و کنترل شدیدتری در پایانه ها و ایستگاه ها اعمال شود تا همه 
مسافران اتوبوس ماسک داشته باشند.بر اساس دستورالعمل های ابالغی 
از ورود مسافران بدون ماسک جلوگیری می شود، با توجه به تعداد باالی 
ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر، کنترل دقیق همه ایستگاه ها 
مقدور نیست اما تا جای ممکن و با کمک عوامل اجرایی شرکت واحد 
بر استفاده شهروندان از ماسک در ناوگان اتوبوسرانی نظارت می کنیم.

هفته انهم
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