
   

همزمان با افتتاح راه آهن خواف- هرات، مرحله اول آموزش ٤٦ نفر از کارکنان راه آهن افغانستان در 
مرکز توسعه و فناوری های راه آهن ایران آغاز می شود.عملیات بهره برداری از خط ریلی خواف-هرات 
بالفاصله پس از افتتاح این خط ریلی آغاز خواهد شد.ما از گذشته با راه آهن افغانستان همکاری 
داشتیم و دوره های آموزشی را برای پرسنل راه آهن این کشور برگزار 
کرده ایم. اما برای این پروژه ی ریلی عظیم نیز در ٢ فاز نیروهای افغان 
را آموزش خواهیم داد. تاکنون طی یک دوره آموزشی، مدیران راه آهن 
افغانستان در ایران مورد آموزش قرار گرفته اند. اکنون نیز قرار است در 
مرحله نخست ٤٦ پرسنل معرفی شده افغانی مورد آموزش قرار بگیرند.

 شرط واردات خودرو 

 رکود تجارت دریایی، افزایش سرمایه گذاری در بنادر بازرگانی 

لوفتهانزا 29 هزار کارمند خود را اخراج می کند  تشکیل بانک اطالعاتی رانندگان آسیب دیده حمل و نقل برون شهری 

ایران، کارکنان راه آهن افغانستان را آموزش می دهد 

رئیس جمهور قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی ایران با ٤ کشور حاشیه دریای خزر را به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، رئیس جمهور قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی جمهوری اسالمی ایران با ٤ کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان را که ۷ آبان امسال در مجلس به تصویب و سپس تأیید شورای نگهبان رسید را به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد.

این قانون در قالب ماده واحده و ۱٢ زیرماده تدوین و تصویب شده و موافقتنامه مذکور عمدتًا به تسهیل تجارت دریایی، ترانزیت کاال، حمل و نقل 
یایی، تأمین متقابل امنیت بار، و مسافران کشورهای مذکور، ایجاد داالن ها و کریدورهای مشترک میان کشورهای  کاال و مسافر، گردشگری در
ور روادید میان کشورهای موجود در این موافقتنامه، کمک به نوسازی ناوگان و تأسیسات بندری کشورهای عضو،  مذکور، تسهیل تشریفات صد

حفظ محیط زیست دریای خزر و دیگر موارد مذکور در آن برمی گردد.
فقتنامه ٢۱ مرداد ۹۷ در بندر اکتائو قزاقستان برای مدت نامحدود به امضا رسید و کشور میزبان )قزاقستان( به عنوان  خاطرنشان می شود این موا

امین این موافقتنامه تعیین شد.

 شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان که بزرگ ترین شرکت 
هواپیمایی در سراسر جهان به شمار می رود، قصد دارد ٢۹ 

هزار نفر از کارمندانش را تا پایان سال جاری اخراج کند.
این شرکت هواپیمایی و زیر مجموعه های آن شامل 
شرکت های هواپیمایی سوئیس، یورو وینگز، هواپیمایی 
اتریش و هواپیمایی بروکسل با توجه به اینکه انتظار ندارند 
تا سال ٢0٢5 شرایط تقاضا برای مسافرت های هوایی به 
دوران پیش از کرونا بازگردد، ناوگان ها، پروازها و کارمندان 

خود را کاهش داده اند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد 
با ایجاد بانک اطالعاتی رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومی برون شهری که در حین خدمت و انجام وظیفه 
دچار حادثه منجر به فوت یا آسیب جسمی شده اند، امکان 
برنامه ریزی برای رسیدگی و حمایت از آنها را فراهم کند.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای ایجاد بانک 
اطالعاتی رانندگان تالشگر بخش حمل و نقل عمومی 
برون شهری که در حین خدمت و انجام وظیفه رانندگی 
دچار حادثه منجر به فوت یا آسیب جسمی )قطع نخاع، 

فرهاد منتصر کوهساری-معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردیمحسن هاشمی-رئیس شورای اسالمی شهر تهران سعید رسولی-مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا
بخشی از جلسه امروز درباره طرح ها و لوایحی بود که به شهرداری ابالغ شده بود. ما به طور کلی 
5۹۸ مصوبه مختلف را به شهرداری ابالغ کردیم که حدود ٦ الی ۸ مورد آن به دلیل اختالفات با هیئت 
تطبیق، هنوز ابالغ نشده و حال در هیئت اختالف شورای شهر است. شهرداری کلیه لوایح و طرح هایی 
که خودش فرستاده را اجرا کرده اما طرح هایی که اعضا ارسال کرده بودند 
نواقصی در اجرا داشت. مثاًل طرحی داریم که ٢0 درصد و طرحی هم ۹0 درصد 
اجرا شده و در همین راستا اشکاالتی بر اجرای طرح های مصوب موجود بود 
که تعداد آنها حدود 50 عدد بود به همین منظور از آقای ظاهری خواستیم تا 
گزارش دقیقی از طرح های مصوب شورای شهر تهران برای ما ارسال کنند.

با وجودی که فعالیت ها در بنادر تجاری کشور به صورت شبانه روزی و بدون وقفه برای 
بارگیری انواع محموله های صادراتی و تخلیه محموله های وارداتی در جریان است و شرایط 
تحریم و کرونا باعث نشده بنادر کشور دچار توقف شوند، اما رکود در این زمینه وجود دارد.

به گزارش تین نیوز، این اتفاق، مربوط به ایران نیست و تجارت دریایی در همه کشورهای 
دنیا با شیوع این ویروس .گسترش داشته است اما طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، 
از ابتدای سال جاری تاکنون در تمامی بنادر تجاری کشور که دارای ظرفیت ٢٤٦ میلیون 
تن هستند، بالغ بر ۷0 میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کاالها صورت گرفته است.

دولت برای تأمین درآمدهای سازمان راهداری منابع مالی متعددی از قبیل بیمه شخص 
ثالث، معاینه فنی خودروها، جریمه های رانندگی، ترخیص خودروهای وارداتی و ... در 

الیحه بودجه ۱٤00 پیشنهاد داده است.

ز خبرنگار مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از  به گزارش تین نیوز به نقل ا
جمله دستگاه هایی است که توانسته در الیحه بودجه سال ۱٤00 از منابع خوبی برای 

پیشبرد اهداف این سازمان خصوصًا در حوزه بهسازی و نوسازی راه ها بهره مند شود.

راه اندازی راه آهن خواف-هرات از سال ۱۳۸5 در چهار فاز مورد توافق طرفین 
یران فاز اول تا سوم و  ر گرفت و مقرر شد تا همزمان ا و در دستور کار قرا
افغانستان فاز چهارم این پروژه را آماده بهره برداری کنند اما در شرایطی که 
ایران سه فاز این پروژه را به طول ۱٤٢ کیلومتر و تا ٦۱ کیلومتری داخل خاک 
فتتاح برای ٢0 آذر ماه یعنی پنجشنبه هفته  فغانستان آماده بهره برداری و ا ا
جاری کرده است، به گفته عباس خطیبی -معاون ساخت و توسعه راه آهن، 
بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طرف 

سخنگوی جدید ناجا با بیان اینکه صیانت از سالمت و امنیت مردم اولویت اصلی پلیس 
است گفت: در دوره ی جدید محدودیت های کرونایی بیش از 5۳ هزار مورد جریمه در 
مناطق قرمز اعمال شده است.سردار مهدی حاجیان در نخستین نشست خبری خود از 
جریمه ۳٤٢ هزار و ۳٦0 خودرو در طرح محدودیت تردد شبانه  در دو هفته اخیر خبر داد. 
وی در نخستین نشست خبری خود با تاکید بر اینکه صیانت از سالمت و امنیت مردم؛ 
اولویت اصلی پلیس است گفت: در دو هفته اخیر و در اجرای مصوبه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا؛ یک میلیون و ٤۸٢ هزار و ۷۱٦ مورد تذکر لسانی به رانندگان خودرو ها داده شد 

شماره پانصد و هفتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی حاشیه خزر به وزیر راه ابالغ شد 
صادرات ریلی سیمان به افغانستان در آستانه افتتاح 

اعتبارات سازمان راهداری در بوجه ۱۴۰۰

بیش از ۵۳ هزار جریمه خودرو در مناطق قرمز 

واردات خودرو زمانی انجام می شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که الزمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع همراهی خواهد کرد. 

تشریح تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر در سال ۱۴۰۰ دولت هیچ حمایت جدی در حمل و نقل عمومی ندارد 

راه روشن است

هفته انهم

موضوعاتی چون ارائه تخفیفات متعدد و هدفمند به فعاالن در حوزه بنادر از قبیل خطوط 
کشتیرانی، صاحبان کاال و سرمایه گذاران در تدوین تعرفه های خدمات بندری و دریایی 
بنادر بازرگانی در سال آینده بسیار موثر است.از راهبردهای در نظر گرفته شده در این حوزه 
می توان به کاهش هزینه خطوط کشتیرانی ایرانی در شرایط تحریم، 
تقویت ناوگان سنتی و کاهش هزینه آنها، حمایت از فعالیت های 
جدید در حوزه بنادر و حمایت از فعالیت کشتیرانی رو-رو در بنادر 
شمالی اشاره کرد. ویژگی های مدنظر در تدوین تعرفه ها شامل ارائه 
الگوهای جدید تعرفه گذاری در سال ۱٤00، ایجاد تسهیالت الزم

هفته انهم
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