
   

عملیات این طرح در اراضی مجتمع بندری شهید رجایی و بنادرشهید باهنر، لنگه، شهید 
حقانی، جاسک، تیاب، سیریک، شیو و هرمز به وسعت ۲هزار و ۱۹۲ هکتار اجرایی شده است.

هدف از تدقیق و بروزرسانی اطالعات بنادرشهید رجایی، شهید باهنر، لنگه، شهید حقانی، جاسک، 
تیاب، سیریک، شیو و هرمز در سامانه اطالعات مکانی یکپارچه سواحل، 
بنادر و دریانوردی)PMOGIS( را  ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز 
ودقیق جهت پایش و بازخوانی اطالعات جغرافیایی  بندر در سطوح 
ستادی و بندری عنوان کرد. دقیق نقشه های موجود و شناخت دقیق 
اطالعات توصیفی )غیر مکانی(، عوراض بندر امری ضروری دانست.

 موافقت نوبخت برای کمک به صندوق بازنشستگی »هما« 

اطالعیه شرکت های هواپیمایی درباره مقررات سفر به خوزستان 

صنعت خودروسازی قربانی سیاستگذاری های غلط  توسعه مترو از مطالبات اصلی شهروندان تهرانی 

بروزرسانی اطالعات مکانی و توصیفی بنادر هرمزگان 

رییس پلیس راهور ناجا از ثبت بیش از هشت میلیون جریمه رانندگی مرتبط با کرونا در کشور خبر داد و توضیحاتی پیرامون وضعیت سفر در کشور 
ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست با خبرنگاران به تشریح عملکرد پلیس راهور در سال ۹۹ پرداخت و اظهار 
کرد:  مدیریت ترافیک، تسهیل در عبور و مرور، کاهش تصادفات و سوانح رانندگی و ارائه خدمت سریع و آسان در ۲۳۸ هزار کیلومتر از جاده های 

کشور و ۴۵۷ کیلومتر معابر درون شهری بر عهده پلیس راهور بوده و جزو ماموریت های اصلی ما محسوب می شود.

وی با اشاره به ماموریت ارائه خدمات به شهروندان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، پلیس راهنمایی و رانندگی بیش از ۳۶ میلیون 
خدمت را به مردم ارائه کرده است. این خدمات در مجموع بیش از نیمی از کل خدماتی را که نیروی انتظامی به مردم ارائه کرده، شامل می شود.

هادیانفر در تشریح خدمات شماره گذاری و تعویض پالک نیز گفت: ۶۲ میلیون شماره به پالکها اختصاص دادیم که ۵۲ میلیون از این شماره ها 
به صورت شماره یا فیزیک خرج شده اما ۳۲ میلیون پالک در شماره گذاری ها به اسم افراد از یک تا ۵۰۰ پالک بالاستفاده بود که با مصوبه هیئت 
وزیران، پالکهایی که یک سال از تاریخ استفاده آنها گذشته باشد به افراد دیگر واگذار می شود و دیگر آن پالک به فرد قبلی اختصاص نخواهد یافت.

»فروش ماشین دست دوم« ، »فروش ماشین به صورت 
اقساط «، »آزادسازی قیمت خودرواهی کم تیراژ«، اینها 
اخباری است که این روزها از  بازار خودرو منتشر می شود. 
شرکت های داخلی که با وجود انحصار چندساله بازار 
داخلی حاال با زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی تصمیماتی 
اتخاذ می کنند که بر وخامت اوضاع شان افزوده شده 
و هر روز با وضعیت بحرانی تری مواجه می شوند. این 
است حال و روز صنعت خودروسازی کشور که حاال دیگر 
فقط نامی از آن باقی مانده و به جوالنگاه دالالن و رانت 

مدیر دفتر هماهنگی اتحادیه جهانی حمل و نقل عمومی 
)UITP( در تهران با بیان اینکه وجود مترو در هر شهر 
و کشوری نشان دهنده میزان پیشرفت و توسعه است، 
گفت: باید برای معرفی هر چه بیشتر مترو به دنیا و اقدام 
هایی که انجام می شود، تالش کنیم.محمد منتظری 
در هشتمین نمایشگاه حمل نقل ریلی و صنایع خدمات 
وابسته با بیان اینکه روند توسعه خطوط مترو در تهران 
بسیار خوب و قابل توجه بوده است، اظهار کرد: متروی 
تهران به لحاظ طول شبکه خطوط جزو ۱۵ شهر برتر 

فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومهمصطفی تنها- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر علیرضا محمدی کرجی ران-مدیرکل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان
این جهش مطلوب به  نحوی بوده است که طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، به اندازه تمام 
سال ۱۳۹۸، تایر تولید شده است که همه انواع تایرها را شامل می شود؛ در انواع تایرها و 
به ویژه تایرهای سواری، افزایش ظرفیت عملی تولید داشته ایم. بنابراین با میزان تولید تا 
پایان سال، طبق برآوردها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای تولید، 
حتی بیش از نیاز بازار تولید خواهیم داشت؛ این در حالی است که 
سال ها گذشته، تا حدودی کمبود تولید نسبت به میزان مصرف و 
نیاز بازار داشته ایم. همچنان برنامه ریزی ها بر این اساس است که 

سال آینده نیز بتوانیم افزایش تولید تایر را ادامه دهیم

شرکت های هواپیمایی از بخشنامه الزام ارائه نتیجه منفی تست ویروس کووید ۱۹ در 
پروازها به استان خوزستان و شهرهای اهواز،آبادان،ماهشهر،دزفول و آغاجاری خبر دادند. 
این در حالی است که اکنون سایر استان ها از پروتکل های بهداشتی رایج استفاده می کنند 

و فقط سفر به خوزستان مشمول مقررات سختگیرانه است.
  شرکت های هواپیمایی از ارایه دستورالعمل های جدید جهت انجام پرواز از فرودگاه های 
خوزستان خبر دادند. همچنین این شرکت ها با توجه شیوع کرونا در این استان، ملزم 

هستند تا با ارسال پیامک شرایط بحران را به مسافران اعالم کنند.

با حکم فرمانده کل سپاه سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوشی سادات به سمت 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه منصوب شد.به گزارش تین نیوز به نقل 
از فارس، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در حکمی سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوشی سادات را به سمت فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه منصوب کرد.فرمانده کل سپاه همچنین با قدردانی از 
زحمات و تالش های سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.

یلی بین دو کشور به بحث و  تصال ر ه ا ر با ق در ن و عرا یرا ه ا ا ن ر یرا وز
ل  تصا ر ا ی مشترک د ری ها ز همکا ا ند ختند که چشم ا ا د دل نظر پر تبا
. د و طرف بو ر گفت و گوی د ، محو ه بصر - هن شلمچه ه آ ا ط ر خطو
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر حمل و نقل عراق در 
دیدار با محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی که به این کشور امروز سفر داشت، 
ضمن اشاره به لزوم ارتقای کیفیت حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی 
بین دو کشور بر امکان اتصال راه آهن از شلمچه به استان بصره تاکید کرد.

اگرچه از مدتی پیش امکان تمدید اعتبار کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی 
به صورت غیر حضوری )از طریق گوشی تلفن همراه( فراهم شده است اما هنوز برخی 

رانندگان در این مورد با ابهاماتی مواجه هستند.

به گزارش تین نیوز، بر هیمن اساس یکی از رانندگان در تماس با ما این پرسش را مطرح 
کرد که »در هنگام تمدید غیر حضوری کارت هوشمند، شرایط دریافت تاییدیه برای 

ارایه به ادارات بیمه چگونه است؟«

شماره ششصد و  سی  و  پنجم- نسخه آزمایشی -۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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اعالم آخرین وضعیت برای »سفر« در کشور/ ثبت بیش از ۸ میلیون جریمه کرونایی 
راه آهن شلمچه-بصره؛ محور مذاکرات وزرای راه ایران و عراق 

سردار سعید محمد از قرارگاه خاتم االنبیا رفت 

مراحل تمدید غیر حضوری کارت هوشمند  رانندگان حمل ونقل

اخیرا هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« از موافقت نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کمک به صندوق بازنشستگی »هما« خبر داد. 

قطارهای متروی تهران و حومه روزانه ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد دارند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به ممنوعیت صادرات تایر 

راه روشن است

هفته ان هم

 UlC۴۵توان تولید ریل در داخل کشور ایجاد شده و امیدوارم هرچه زودتر شاهد تولید ریل
نیز در شرکت ذوب آهن اصفهان باشیم.تولید ریل موفقیت بزرگی در خودکفایی زیر ساخت 
بود که در ذوب آهن اصفهان محقق شد.برای اولین بار از این تولید برای تعمیر و نگهداری 
خط پنج متروی تهران ۲۵۰ تن ریل UIC۶۰ از ذوب آهن اصفهان 
تحویل گرفتیم و در بخش های مختلف در حال نصب هستیم. در 
گذشته طی فرایندی طوالنی ریل مورد نیاز را از کشور اتریش تهیه می 
کردیم، در حال حاضر خوشحال هستم توان تولید داخل وجود دارد و 

می توانیم نیاز خود در خصوص ریل را در داخل کشور تامین کنیم.

هفته انهم
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