
   

اگر شرایط حاکم بر دنیا از جهت شیوع ویروس کرونا اجازه دهد و بخش خصوصی نیز درخواستش 
را ارائه کند برای از سر گیری سفرهای دریایی خارجی و افزایش تعداد مقاصد مذاکرات خودمان 
را ادامه خواهیم داد.مسلما اگر شرایط حاکم بر جهان از منظر شیوع ویروس کرونا اجازه دهد 
نتنها مذاکرات را برای از سرگیری سفرهای دریایی و افزایش مقاصد 
خارجی در این زمینه آغاز می کنیم بلکه از شرکت ها و متقاضیان بخش 
خصوصی نیز حمایت می کنیم. پیش از این سفرهای دریایی در سه 
مسیر بندر باهنر-بندر شارجه، بندر لنگه- دوبی و بندر خرمشهر  کویت 
انجام می شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این سفرها لغو شدند

 شهرداری چاره ای جز افزایش نرخ بلیت حمل و نقل عمومی ندارد 

 تایید حمله سایبری به دو سازمان دولتی 

نخستین مالکان طرح ملی مسکن سال99 آبان ماه مشخص می شوند   شورای رقابت مخالف قیمت دستوری است 

ازسرگیری و افزایش سفرهای دریایی+کشورهای جدید 

ستاد فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته چندی پیش از پرواز تاکسی های هوایی در آسمان ایران در مهرماه خبر داده بود اما اکنون با توضیح 
مزایای این پروژه، از تأخیر در پرواز خبر می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، هواپیماها از جمله وسایل نقلیه پیچیده و جذابی هستند که تکنولوژی باالیی برای ساخت آن در راستای 
کاربردهای مختلف به کار گرفته می شود. هواپیماهای بزرگ، هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای باربری، ایرتاکسی ها و  از جمله انواع 

هواپیماها با کاربردهای مختلف در دنیا محسوب می شوند.

بر اساس آخرین آمار، در کل دنیا استفاده از هواپیماهای کوچک ۱۶ برابر بیشتر از هواپیماهای بزرگ است و این نشان می دهد دنیا به سمت استفاده 
بیشتر از هواپیماهای کوچک می رود؛ این هواپیماهای کوچک کاربری های زیادی همچون حمل بار، جابجایی مسافر، آتش نشانی هوایی، پست 

هوایی دارند و برخی کشورهای توسعه یافته از این تکنولوژی بهره مناسب را می برند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
طبق برنامه ریزی  آبان ماه امسال نخستین مرحله تعیین 
تکلیف پروژه مسکن ملی و اتصال پروژه ها به مالکان در 
سال ۹۹ انجام می شود.محمود محمودزاده روز چهارشنبه 
در بابلسر به خبرنگاران گفت: تاکنون بیش از ٤٣٠ هزار 
نفر واجد شرایط برای طرح مسکن ملی ثبت نام کردند.

وی به تعهد ٤٠٠ هزار واحد مسکونی دولت در طرح اقدام ملی 
مسکن اشاره کرد و افزود: تعداد مازاد بر ظرفیت به عنوان 
لیست ذخیره در نظر گرفته می شود که در صورت انصراف 

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه با توجه به انحصاری 
بودن صنعت خودرو، شورای رقابت در بازار مداخله می کند، 
گفت: بورس محلی برای عرضه کاالهای غیرانحصاری 
است از این رو مشمول خودرو نمی شود.به گزارش تین 
نیوز ، رضا شیوا در گفت وگویی با رادیو اقتصاد ضمن اشاره 
به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، 
اظهار داشت: یکی از وظایف شورای رقابت این است که 
بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر 
نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کاال بفروشد.

علی امام-مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(داریوش امانی- قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی ۲۷٠ نقطه پرتصادف رفع شده و هم اکنون ۵٠٠ نقطه جدید در 
دست اصالح قرار دارد، به عملکرد این سازمان برای بخش حمل و نقل طی دوران کرونا اشاره کرد و 
گفت: در شش ماهه اول سال جاری با ۷.۵ درصد رشد ۲۷۲ میلیون تن از طریق ناوگان حمل و نقل 
عمومی بار برون شهری جابجا شد که ۶۵ میلیون تومان را کاالهای اساسی 
تشکیل داد و از رشد پنج درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

بر اساس مطالعات انجام شده در سالیان گذشته و پیک های مسافرتی، 
جاده های منتهی به استان های شمالی از بیشترین تردد برخوردار هستند؛ 

اما محور تهران-قم پرترددترین محور کشور محسوب می شود.

در ساعات گذشته، اخباری مبنی بر حمالت سایبری به سازمان های دولتی منتشر شد و 
اینکه این حمالت به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برخی سازمان ها صورت 

گرفته است.
 پیرو این اخبار منتشرشده، مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای(،  
اطالعیه ای منتشر کرد. در این اطالعیه آمده است: رخداد حمله مهم سایبری، صرفا 
مربوط به دو سازمان دولتی بوده که مراجع مسوول در حال رسیدگی به موضوع هستند 

و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان آماده کمک ها و امدادهای احتمالی مورد نیاز است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ۱٠۵ هزار و ۷۲۵ حلقه انواع الستیک با قیمت 
دولتی که در جنوب تهران احتکار شده بود به ارزش بیش ۵۲۸ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش تین نیوز از اعالم پایگاه اطالع رسانی پلیس پایتخت، سرهنگ علی ولیپور 
گودرزی روز چهارشنبه اظهارداشت: در رصدهای اطالعاتی مشخص شد که انبارداری 
در حوالی خیابان رجایی مقدار زیادی الستیک به قیمت دولتی را احتکار کرده است که 

بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش گفت: کشتیرانی جمهوری اسالمی 
علیرغم انعقاد قرارداد )بارنامه( با مشتریان خود با کسب نظر یک مرجع عالی 
نامرتبط با این موضوع که صالح به ورود به قراردادهای خصوصی نیست تعهدات 
خود را نقض کرده  است.به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، پدرام سلطانی با انتشار 
پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: کشتیرانی جمهوری اسالمی علیرغم انعقاد 
قرارداد )بارنامه( با مشتریان خود با کسب نظر یک مرجع عالی نامرتبط با این 
موضوع که صالح ورود به قراردادهای خصوصی نیست تعهدات خود را نقض کرده  

سایت سازمان بنادر و دریانوردی به آدرسwww.pmo.ir از پیش ظهر روز سه شنبه 
از دسترس خارج شده است.به گزارش تین نیوز، با گذشت بیش از ۱۲ ساعت هنوز امکان 

دسترسی به این سایت فراهم نشده است.

گفتنی است چندی پیش محمدقائم تاج گردونمدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباط 
)فاوا( سازمان بنادر و دریانوردی  به دلیل آنچه »شرکت در انتخابات میان دوره ای 

مجلس شورای اسالمی« عنوان شده، از سمت خود استعفا کرد. 

شماره پانصد و چهل و سوم- نسخه آزمایشی -۲۳  مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

تاکسی  هوایی با تأخیر و در بهمن پرواز می کند 
سلطانی: کشتیرانی تعهدات خود را نقض کرده است 

 کشف ۱۰۵ هزار و ۷۲۵ حلقه الستیک دولتی احتکار شده در تهران 

 سایت سازمان بنادر و دریانوردی از دسترس خارج شد 

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:کاهش مسافر سیستم حمل و نقل عمومی را ورشکسته کرده و شهرداری چاره ای جز افزایش نرخ بلیت ندارد. 

تولید ۱۳ رام قطار مترو با طراحی جدید ۸ واگن  رفع ۲۷۰ نقطه پرتصادف و رشد ۷.۵ درصدی جابه جایی کاال در دوران کرونا 

راه روشن است

هفته انهم

 اخذ مجوزهای عقد قرارداد از هیات مدیره و مجمع عمومی مترو به ریاست شهردار تهران انجام 
شده است. همچنین مذاکرات با شرکت واگن سازی تهران برای عقد قرارداد ۱٠٤ دستگاه واگن 
به مراحل نهایی رسیده است که به زودی قرارداد آن منعقد خواهد شد. ۱٠٤ دستگاه واگن برابر 
با ۱٣ رام قطاِر هشت واگن است، تاکنون در شبکه مترو تهران قطار 
هشت واگن وجود نداشته و هر رام قطار برابر با هفت دستگاه واگن است.

خطوط ٣، ٤ و ۷ مترو تهران، برای قطارهای هشت واگن طراحی و ساخته 
شده اند، باتوجه به اینکه تاکنون در این خطوط قطارهای هشت واگن وارد 
مدار نشده اند، استفاده بهینه هم از ظرفیت خطوط ٣، ٤ و ۷ نمی شود.

هفته انهم
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