
از زمانی که موتور سیکلت تولید و به بازار عرضه شد، طرح های متنوعی برای ساماندهی موتور 
سیکلت سواران در ادوار مختلف توسط دولت و مجلس، تصویب، قانون، ابالغ و اجرایی شد.محصول 
اجرای طرح های متنوع را در ادوار مختلف مشاهده کردیم! و می بینیم؛ هم اکنون در کل کشور 
قریب به یک میلیون موتور سیکلت در پارکینگ ها انباشت و توقیفی 
داریم، این در حالیست در شهر تهران، بیش از ۶۰ هزار موتورسیکلت در 
پارکینگ ها به دلیل تخلفات راکبان توقیف شده است. پلیس بر مبنای 
وظایف ذاتی و قانونی در برابر موتورسیکلت سواران متخلف اعمال قانون 
می کند،هر چند، در پی اعمال قانون و برخوردها، کشمکش وجود دارد 

   

 افزایش موارد دستبرد به محموله  کامیون ها 

 انتقاد  از اعمال ضریب برابر بارگیرکشنده کمپرسی  و کفی 

 اتصال کارخانه های فوالد گیالن به شبکه راه آهن  فرودگاه چابهار از صبح فردا عملیاتی خواهد شد 

نسخه جدید راهور تهران برای ساماندهی موتورسیکلت سواران 

در حالی که بیماری کووید-١٩ همچنان به شدت بر صنعت هواپیمایی تأثیر می گذارد، اتحادیه بین المللی ACI خالصه سیاست جدیدی را برای 
حمایت از بهبود بخش هوانوردی در دنیا منتشر کرده است.

صنعت هوانوردی یکی از استراتژیک ترین بخش های اقتصاد ملی و جهانی است. این امر برای تجارت، گردشگری و رشد اقتصادی ضروری 
است ، اما اخیرا ACI پیش بینی کرده است در طول سال ٢۰٢۰ ٥,۶ میلیارد تعداد مسافران جهانی همراه با ١۰٤.٥ میلیارد دالر درآمد کاهش بی 

سابقه ای یافته است.

ACI( در اطالعیه ای از دولت ها خواسته است از کل صنعت هوانوردی و فرودگاه ها، خطوط هوایی  اتحادیه جهانی فرودگاه های بین المللی )
و شرکای تجاری آنها به صورت مستقیم حمایت مالی و به دوام اقتصادی این صنعت کمک کنند . عالوه بر این مطابق با مقررات بین المللی - 
بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، این اتحادیه معتقد است که هزینه های مربوط به اقدامات بهداشت عمومی با هدف کاهش شیوع بیماری های 

واگیردار باید توسط دولت ها تأمین شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی فرودگاه 
چابهار )٢۶ شهریورماه( صبح فردا خبر داد.

به گزارش تین نیوز، تورج زنگنه صبح امروز در بازدید از 
فرودگاه کنارک در خصوص تعطیلی این فرودگاه گفته 
است: در هفته ۳۰ پرواز به فرودگاه چابهار انجام می شود 
و مسافرانی که به دلیل مشکالت چند روز پیش فرودگاه 
چابهار با مشکل مواجه شده بود می توانند مبالغ خود را 

بازپس بگیرند.

مجتمع فوالد گیالن در دو بخش خط نورد گرم و 
نورد سرد با مجموعه های حمل ونقل بسیاری در 
رتباط است. این مجموعه اگرچه مانند ذوب آهن  ا
اصفهان در زمینه تولید ریل ملی فعال نیست اما ادوات 
مورد نیاز سایر شقوق حمل ونقل را تولید می کند.
 به عنوان مثال ورقه موردنیاز ناوگان، قطعات خودرو 
و خط نورد گرم که شامل دو کوره پیشگرم، یک استند 
مقدماتی، ۶ استند فینیشینگ و دو کویلر است از جمله 
نه در زمینه حمل ونقل است. ین کارخا تولیدات ا

محمدرضا اله یار -معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردیمرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور سردار محمدحسین حمیدی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
بر اساس پروتکل های بهداشتی، رانندگان تاکسی موظف به استفاده از ماسک و دستکش و همچنین 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده در محیط تاکسی هستند و مسافران نیز باید برای استفاده از تاکسی 
حتما ماسک و دستکش داشته باشند.پروتکل بهداشتی باید توسط رانندگان تاکسی و مسافران رعایت 
شود و حداکثر سه مسافر سوار تاکسی شوند و بر این اساس هم نرخ در دو 
صورت سوار کردن سه مسافر)در زمان کرونا و رعایت اصول بهداشتی( یا 
چهار مسافر)به غیر از زمان زمان کرونا( ابالغ شده و به صورت برچسب هم 
در خودروهای تاکسی نصب شده است.مردم و مسافران هم باید در این 
زمینه خودشان همکاری کنند از سوار شدن بیش از سه مسافر  ممانعت کنند 

در پی اعمال ضریب برابر بارگیر کشنده کمپرسی و کفی، در محاسبه نرخ-کیلومتر که 
٢٤ شهریور ماه ابالغ شد، برخی رانندگان و مالکان کمپرسی، اعمال ضریب برابر برای 

٢ کشنده مذکور را نادرست ذکر کردند.

به گزارش تین نیوز، حسین پوربافرانی راننده کمپرسی در این مورد در شبکه های اجتماعی 
نوشت: این که کمپرسی به مراتب هزینه استهالک بیشتری نسبت به کفی دارد و نیز 
تخلیه بار فله با کمپرسی هیچ هزینه ای برای صاحب بار ندارد بر کسی پوشیده نیست.

اخیرا معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تغییر سرمایه گذار در قرارداد مشارکت 
برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه - بصره را از بنیاد مستضعفان به شرکت خصوصی، 
ابالغ کرده است. پیش از بیان مفاد شیوه نامه این سرمایه گذاری، مختصات این خط 
مهم ریلی را نظر می گذرانیم.خط آهن شلمچه-بصره در ادامه راه آهن خرمشهر-شلمچه 
)به طول ١۷ کیلومتر( قرار دارد و در صورت تکمیل این حلقه مفقوده ریلی در کنار رشد و 
توسعه ترانزیت ریلی، مسیر ریلی کربال نیز برای زائران امام حسین )ع( هموار می شود. 
این خط که در سال ٩۰ تکمیل شد، در حال حاضر بخش بصره تا کربال ی آن فعال است 

سه ایستگاه از خط ۷، هفت ایستگاه از خط ۶ و چهار ایستگاه از توسعه خط ٤ مترو 
تهران در سطح منطقه ٥ ساخته و راه اندازی می شود.فریدون حیدری، شهردار 
منطقه ٥ تهران درباره اینکه برنامه اصلی این منطقه برای توسعه حمل و نقل 
عمومی چیست، گفت: تمرکز اصلی توسعه حمل و نقل عمومی بر ساخت و راه اندازی 
ایستگاه های مترو است. هفت ایستگاه از خط ۶ مترو تهران در منطقه ٥ ساخته شده 
است؛ این ایستگاه ها از اشرفی اصفهانی آغاز شده و تا کوهسار ادامه دارد و با راه 
اندازی این ایستگاه ها، بخش عمده ای از منطقه ٥ تحت پوشش مترو قرار می گیرد.

سند توسعه این منطقه ساحلی که مشتمل بر ۸ ماده است با انجام اصالحاتی 
نجام اصالحات  ز ا لی آمایش سرزمین رسیده و پس ا به تصویب شورای عا
الزم برای اجرای مفاد آن توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی خط دریای شمال و جنوب درباره اهمیت این اقدامات برای 
صاحبان کاال و عناصر لجستیک در عرصه داخلی و بین الملل به خبرنگار ما گفت: این سند 
در کنار ایجاد خط لوله گوره به جاسک که اخیرا تصویب و عملیاتی شده اند، مهمترین تاثیر 
را بر عملکرد شرکت های کشتیرانی و حمل بار در زمینه کاالهای نفتی و غیرنفتی را دارند. 

شماره پانصد و بیست و دوم- نسخه آزمایشی -۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 سیاست جدید اتحادیه بین المللی ACI برای سرپا نگه داشتن فرودگاه ها 
ساخت ایستگاه های متروی جدید در شمال غرب تهران 

چرا تسریع در ساخت راه آهن شلمچه-بصره مهم است؟ 

دو اقدام توسعه  سواحل مکران و تاثیر آن بر حمل ونقل منطقه 

یک راننده کامیون از افزایش موارد سرقت و دستبرد به محموله  کامیون ها در برخی جاده های کشور خبر داد. 

طرح  ساماندهی  تمامی  بنادر کوچک؛ تا پایان  سال تاکسی ها همچنان ۳ مسافر سوار کنند 

راه روشن است

هفته انهم

تاکنون طرح جامع یا ساماندهی ۶ بندر کوچک به تصویب رسیده است، از تدوین و تصویب 
طرح های ساماندهی تمامی بنادر کوچک تا پایان سال جاری خبر داد.سیاست این سازمان 
تمرکز ویژه و توجه بیش از پیش به بنادر کوچک است، اظهار داشت: انجام اقدامات تکمیلی 
و زیرساختی در بنادر کوچک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه 
به اینکه این بنادر می توانند ایفای نقش چندگانه داشته باشند از نظر 
سازمان بنادر و دریانوردی بسیار مهم تلقی می شوند.بنا بر وابستگی 
شدید بنادر کوچک به اقتصاد محلی و منطقه ای و بالعکس؛ ضرورت 
دارد تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد محلی، قابلیت شبکه ای مدنظر قرار گیرد

هفته انهم
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