
حدود هفت ماه از آغاز شیوع بیماری کرونا گذشته است و در این مدت مباحث آموزشی و نکات مهم بهداشتی 
بارها و بارها از طریق رسانه ملی و خبرگزاری ها به طرق مختلف در اختیار آحاد شهروندان قرار گرفته است.
از این رو هنوز هستند تعداد معدودی که بهداشت محیطی و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکرده و اقدام به پرت کردن دستکش و ماسک خود از پنجره خودرو 
به بیرون می نمایند و با این کار خود عالوه بر آنکه محیط زیست 
پیرامون ما را آلوده نموده اند باعث انتقال بخش اعظمی از آلودگی ها 
به اطراف و خیابان می نمایند. همان گونه که در قبل نیز شاهد بودیم 
پلیس راهور فاتب با راننده ای که اقدام به پرت کردن ته سیگار خود 
به بیرون از خودرو و آلوده نمودن محیط 

   

 جاده ابریشم جدید و سهم ایران در پروژه چینی 

ماجرای خودروهای دپوشده در پارکینگ چه بود؟ 

هیچکدام از مدیران سازمان هواپیمایی، متهم »سانحه یاسوج« نیستند  ریزش 2 میلیونی مسافران فرودگاه مهرآباد

بیرون انداختن ماسک از خودرو چقدر جریمه دارد؟ 

ذوب آهن اصفهان پس از دو سال منازعه بر سر کیفیت ریل های تولیدی، سال 97 به تولید آزمایشی ریل ملی رسید اما این ریل ها بود که برای 
خطوط فرعی استفاده می شد. حال آنکه بیشتر نیاز راه آهن تولید ریل  بود که شهریور ماه سال گذشته، این شرکت موفق به تولید این نوع ریل 

در حجم انبوه به سفارش راه آهن ج.ا.ا نیز شد.

به گزارش تین نیوز، اگرچه پیش از این، کیفیت ریل های تولید شده تایید شده اما برای قضاوت کیفیت این تولیدات، به گذر زمان احتیاج بود که 
باالخره در روزهای اخیر ذوب آهن اصفهان گواهینامه استاندارد برای تولید ریل را دریافت کرد.

گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن و پروانه کاربرد عالمت استاندارد این محصول طی آیین ویژه ای پنجم شهریور ماه جاری 
از سوی نیره پیروزبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا شد.

دشتیانه اضافه کرد: برای تولید ریل انواع ریل، به طور کامل از توان کارشناسان و متخصصان داخلی استفاده شده است.

آمار پروازهای فرودگاه بین المللی مهرآباد در چهار ماهه ابتدایی 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که 
تعداد مسافران در این مدت بیش از  50 درصد کاهش یافته است.

آمار منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران حاکی از آن است که در چهار ماهه نخست سال جاری 
2 میلیون و 530 هزار و 851 نفر از فرودگاه مهرآباد اعزام و 
پذیرش شده اند، این در حالی است در مدت مشابه سال گذشته 
تعداد اعزام و پذیرش مسافر 4 میلیون و 838 هزار و 194 
نفر بود بیش از 2 میلیونی مسافر در این مدت یاد شده دارد.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری، عنوان کرد: هیچ یک از مدیران سازمان 
متهم نیستند؛ بلکه همکارانی از سازمان هواپیمایی 
به عنوان مطلع در جلسات دادگاه حضور می یابند.

به گزارش تین نیوز،  مرتضی دهقان امروز در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در میان مدیران فعلی 
سازمان هواپیمایی، متهم سانحه هواپیمایی یاسوج نیز هست 
یا خیر؟ اظهار داشت: هیچ یک از مدیران سازمان متهم 
نیستند؛ حال سیر مراحل قضائی در مراجع قانونی هستند.

علی ربیعی -سخنگوی دولتجعفر سرقینی-سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت سرهنگ علی همه خانی-معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب
گرانی خودرو در بازار، بیشتر یک امر روانی است و مردم دوست دارند پول های در دست خود را تبدیل به کاال کنند.

تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور سه هزار و ۶00 دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
25 درصدی دارد تحویل ایران خودرو و سایپا در این مدت در همسنجی با پارسال رشد سه درصدی داشته و 
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 342 هزار دستگاه خودرو بابت تعهدات قبلی و 
جاری شان خودرو تحویل مردم داده اند. امروز به طور نمونه تعهدات ایران خودرو 
به کمتر از 40 هزار دستگاه رسیده و بی تردید با این روند تولید، همه تقاضاها را 
پاسخگو خواهیم بود. برای رسیدن مردم به خودروی مورد نیازشان نیز دستور 
داده شده تا برنامه ثبت نام خودرو به طور مداوم  و با برنامه های بیشتر ادامه یابد.

ازابتدای سال جاری تا کنون بیش از 13 هزارو 930 دستگاه خودروی پارس در سایت ایران 
خودرومازندران تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصدافزایش نشان می دهد.

به گزارش تین نیوز و به نقل از ایکوپرس، امید حسینی نژاد مدیر عامل سایت ایران 
خودرو مازندران )خزر( در پی انتشارتصاویر پارکینک این سایت تولیدی دربرخی از 
سایت ها و شبکه های اجتماعی گفت: روزانه 140 دستگاه خودرو در این سایت تولیدمی 
شود و این آمار بیانگراقدامات انجام شده در راستای بهبود روندتولید و تأمین است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 13 فروند هواپیمای از رده خارج 
خود را به مزایده گذاشت. به گزارش تین نیوز، در آگهی مزایده این شرکت آمده است 
که مهلت ارسال پیشنهادات حداقل تا ساعت 19 روز دوشنبه )22 شهریورماه( خواهد 

بود.

ها به تفکیک بوده و به  پیما ا مده است فروش هو ین آگهی آ در توضیحات ا
هد شد. ر خوا گذا ا ز ردیف ها و م ا دی برای هر کدا باالترین قیمت پیشنها

 سید فخرالدین شریعتی این مطلب را در شبکه های اجتماعی و پس از آن بیان کرد که دادستانی 
بندرعباس به موضوع مشکالت مربوط به تشکل های صنفی بخش حمل کاال در بندرعباس 
وارد و حتی خبرهایی از بازداشت برخی افراد صنفی در این شهر در فضای مجازی منتشر شد.
ین که برخی تشکل های صنفی بخش حمل و نقل  کید بر ا یعتی با تا شر
یه واساس هر تشکل صنفی است  کاال به جای پیگیری حقوق اعضا که پا
ی  ی برا عی نوشت: عده ا جتما ر شبکه های ا ، د ند ه کشیده شده ا ا به بیر
ده می کنند. ستفا ین تشکل ها ا ز ا فع ملی کشور ا تحصیل مال و خالف منا

فقائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ستاد و امور استان ها و مجلس 
شورای اسالمی گفت: 5 هزار کامیون طبق قرارداد جدید طی 20 ماه نوسازی می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داریوش 
امانی مرداد ماه امسال )25 مرداد( در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه خبر افزود: در حال 
حاضر۶5 هزار کامیون فرسوده باالی 30 سال در کشور داریم، 5 هزار کامیون طی سه سال 
گذشته نوسازی شده است، 5 هزار کامیون هم طبق قرارداد جدید طی 20 ماه نوسازی می شود.

شماره پانصد و هجدهم- نسخه آزمایشی -۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 استاندارد نهایی برای تولید ریل ملی تایید شد 
 ثبت شکایت جمعی از رانندگان از تشکل های صنفی، در قوه قضاییه 

12 فروند از هواپیمای اسقاطی »هما« به مزایده گذاشته شد 

نوسازی 5 هزار ناوگان باری 

تجارت چین با کشورهای مسیر کمربند و جاده در 7 ماه نخست سال جاری به بیش از 5 هزار میلیارد یوان رسیده است.کشور ما نیز با مشارکت در این طرح چینی، موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپلیتیکی تاثیرگذارتری تبدیل کرده است. 

دولت حق العمل فروش جایگاه داران سوخت را افزایش می دهد قیمت های بازاری خودروها غیرواقعی است 

راه روشن است

هفته انهم

 امروز دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال 1399 حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز 
را به ترتیب 1250 ریال و 700 ریال تعیین کند.مدتی بود که جایگاه داران درخواست داشتند 
دریافتی شان افزایش پیدا کند و ناراضی بودند. امروز دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال 1399 
حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز را به ترتیب 1250 ریال و 700 
ریال تعیین کند. این افزایش قطعا تاثیری در دریافتی جایگاه داران خواهد 
داشت. درخواستی هم عشایر ما در استان اردبیل داشتند و سال ها این 
مساله محل منازعه و نگرانی بود. خصوصی سازی در منطقه دشت مغان 
صورت گرفته بود و آنهایی که به صورت عرفی در آنجا کار می کردند، 

هفته انهم
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