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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حاشیه اجالس شانگهای تفاهم نامه ای بین این وزارتخانه و سازمان توسعه زیرساخت چین در زمینه استفاده 
از منابع مالی دو کشور برای سرمایه گذاری و استفاده از ارز های ملی هر دو کشور در مبادالت تجاری منعقد شد.

علی بابایی ربیعی، مدیرکل دفتر طرح، توسعه 
و عمران فرودگاه پیام گفت: یکی از مهم ترین 
بخش های پروژه پیام، ترمینال مسافری است 
 که به امید خدا تا پایان خردادماه به بهره برداری
 خواهد رسید.

علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهر تهران 
و حومه مترو گفت: قرار است با یک توافق رسمی 
اجرای خط متروی پرند به وزارت راه و شهرسازی 
واگذار شود تا شاید وزارت راه بتواند آسان تر و بیشتر 
از کمک های دولتی استفاده کند چراکه با این رقم 
و اعداد توانایی تکمیل خط متروی پرند را نداریم.

محمدرضا کدخدازاده - معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت و 

توسعه زیربناها

یکی از رویکردهای اصلی در توسعه راه ها و بزرگراه ها توجه به تکمیل 
کریدورهای ترانزیتی کشور و اتمام هر چه سریع تر پروژه های واقع 
در این کریدورها از اهداف اصلی در حوزه راه ها و بزرگراه ها تعریف  

شده است.

فرشید گلیج - مدیرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند 

غیرعامل  

هر فرودگاه باید دستورالعمل برف روبی ویژه خود را تهیه و تا پایان مردادماه 
به دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارسال کند. 

متن کامل این خبر را در سایت »تین نیوز« بخوانید.

احمد کریمی - دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران

کشاندن پای شرکت های حمل ونقلی به سالن های اعالم بار، بزرگ ترین 
مطالبه کامیون داران است. اگر مجوز اعالم بار در سالن های باربری صادر 
شود تمام مشکالت حل می شود نه راننده بار را ارزان می زند و نه شرکت 

می تواند حق کمیسیون بیشتری بگیرد.

سیدعلی موسوی، معاون اقتصادی وسرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از اعالم 
آمادگی سرمایه گذاران کویتی و سوری برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند خبر داد. 
او گفت: سرمایه گذاران سوری و کویتی به تازگی ضمن بازدید از ظرفیت های اقتصادی و 
صنعتی منطقه آزاد اروند آمادگی خود را جهت حضور و سرمایه گذاری در منطقه اعالم کردند.

شهربانو برهانی معاون فرماندار بندرگز گفت: بندرگز هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری 
است و گردشگران سهم مهمی در اقتصاد منطقه دارند و باید در تعطیالت تابستان از این 
فرصت بهره برد. او بیان کرد: خدمات انجام شده در سواحل باید موجب رضایت عموم 

مردم شود و دستگاه های متولی در این زمینه تالش کنند

بر اساس آمار اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی در سال 
گذشته 18 فروند از 55 شناور ایرانی سانحه دیده در آب های ایران غرق شد. الزم به ذکر 
است که در سال گذشته 59 فروند شناور ایرانی و غیر ایرانی دچار حادثه شدند و هفت 
مرکز جست وجو و نجات دریایی این سازمان واقع در 7 استان ساحلی به آن ها خدمات 
دادند. مراکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( در سال گذشته به 59 فروند شناور ایرانی 

و غیر ایرانی در آب های کشور خدمات ارائه کردند.

مهرداد تقی زاده، معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر زیرساخت اوکراین 
نسبت به پیگیری مشکالت رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای در جلسات کمیسیون 
مشترک اقتصادی قول مساعد داد. او به استقبال وزیر زیرساخت اوکراین از حضور 
پیمانکاران ایرانی در بازار راه سازی و نگهداری جاده های این کشور اشاره کرد و گفت: 

او پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین شهرهای مختلف ایران و اوکراین را مطرح کرد.
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