
با توجه به جمعیت بیش از ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار نفری استان تهران بر مبنای سرشماری سال 
۹۵ و همچنین حضور ۱۲ میلیون نفر در روز و ۹ میلیون نفر در شب در تهران به سبب انجام 
فعالیت های مختلف توسعه حمل و نقل ریلی امری ضروری می باشد.از سوی دیگر به جهت 
صرفه جویی در وقت، ایمن بودن و صرفه جویی در مصرف سوخت و 
همچنین جلوگیری از تصادفات جاده ای بهبود وضعیت حمل و نقل 
ریلی در استان تهران ضرورت غیرقابل انکاری می باشد.با توجه به 
وجود برخی مشکالت از جمله مشکل زیرگذر و روگذر در قرچک، مقرر 
شد نماینده تام االختیار راه آهن و استانداری تهران اتخاذ تصمیم کنند

   

 استفاده از دانش رانندگان پیشکسوت برای حل مشکالت حمل و نقل 

 نگرانی رانندگان از خطرات دستگاه ایکس ری ایست و بازرسی نایین  

کانادا بار دیگر خواهان تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی شد  تعطیالت پرترافیک در انتظار ۳ استان 

تعیین تکلیف وضعیت حمل و نقل ریلی غرب استان تهران تا پایان خرداد 

دبیرکل آیمو با قدردانی از اقدمات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوران شیوع ویروس کرونا، گفت که از مدیریت حقوقی 
سازمان بین المللی دریانوردی خواهم خواست تا به موضوع اقدامات و تهدیدهای آمریکا در قبال ایران تا جای ممکن رسیدگی کنند.

imo(، ضمن تشریح مهم ترین اقدامات صورت   محمد راستاد،  در گفت و گویی تصویری با »کیتاک لیم«، دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی )
گرفته از سوی سازمان بنادر و دولت ایران در دوران شیوع ویروس کرونا در حوزه بندری و دریایی، نسبت به تهدیدهای صورت گرفته از سوی 

آمریکایی ها در حوزه بندری و دریایی واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی حقوقی موضوع از سوی سازمان بین المللی دریانوردی شد. 

در ادامه »کیتاک لیم« در این رابطه با اشاره به اینکه کشتیرانی بخشی حیاتی از زنجیره تامین و تجارت است، گفت: در شرایط کنونی که شیوع 
بیماری موجب شده نتوانیم شرایط کشتیرانی پایدار را حفظ کنیم با این وجود مواردی این چنینی غیرتکنیکالی است و  در حال حاضر درباره این 
موضوع نامه هایی را از طرف دولت ایران دریافت و مقاالتی را نیز در این باره در رسانه ها در مورد شرایط پیش آمده مطالعه کرده ام و امیدوار 
هستم شرایط برای دریانوردان و کشتیرانی به گونه ای رقم بخورد که بتوانند فعالیت خود را در حوزه حمل و نقل بدون مشکل در در سر تا سر دنیا 

تجربه کنند.

کانادا بار دیگر از ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی را تحویل دهد.مارک گارنو، وزیر ترابری 
کانادا، گفت: کانادا و کشورهای دیگری که اتباع  آنها 
یران  ینی بودند، می خواهند به ا پیمای اوکرا در هوا
فشار بیاورند تا جعبه سیاه این هواپیما را تحویل دهد.
وی افزود: جعبه ها هنوز در ایران هستند و ما به اعمال 
فشار به ایران ادامه می دهیم تا جعبه ها را تحویل دهد.
وزیر ترابری کانادا تاکید کرد که فعال هیچ پیشرفتی 
در تحقیقات در این خصوص صورت نگرفته است.

در تعطیالت پیش رو ترافیک در انتظار جاده های منتهی 
به ۳ استان خراسان رضوی، قم و مازندران خواهد بود.

 سردار سید تیمور حسینی در بازدید از محور هراز، گفت: 
بازگشایی اماکن زیارتی در دو استان خراسان رضوی و قم سبب 
مراجعه زائران به این دو استان در تعطیالت پیش رو و ایجاد 
ترافیک در محور های منتهی به این اماکن زیارتی خواهد شد.

وی افزود: محور های شمالی نیز در این تعطیالت شاهد 
ترافیک سنگین خواهند بود که پلیس راه تمهیدات ترافیکی 
الزم را در محور های هراز و چالوس پیش بینی خواهد کرد.

علیرضا قنادان-مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهرانمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی انوشیروان محسنی بندپی-استاندار تهران
ناوگان دریایی ایران همچنین، مشتریان ناوگان دریایی و کشتی هایی که برای پهلوگیری 
به بنادر ایران می آیند و حتی ترمینال های تخلیه و بارگیری ناوگان دریایی ما نیز توسط 
آمریکا تهدید می شوند.در شرایط سخت کنونی که همه مجامع بین المللی بر بسترسازی 
مناسب برای سهولت تجارت جهانی و تامین کاالهای اساسی تاکید 
می کنند، ما همچنان تحت فشار سنگین اقدامات آمریکا هستیم 
و این مساله را بارها در اسناد و مدارک و مکاتبات خود بیان کرده 
ایم، اما هنوز شرایط سخت فشارهای اعمال شده  پابرجاست.
اگر مسائل سیاسی را کنار بگذاریم، اقدامات آمریکا روی امنیت تاثیر می گذارد

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای از نگرانی رانندگان از خطرات دستگاه ایکس ری 
گلوگاه بازرسی نایین یزد خبر داد.

به گزارش تین نیوز، محمد هراتی زاده گفت: به نظر می رسد استفاده از این تکنولوژی بیشتر 
موجب آسایش، راحتی و فراغت بال کارکنان شده تا افزایش سرعت عمل و دقت بیشتر.
این راننده کامیون افزود: شرایط کار در این بازرسی به گونه ای شده است معمواًل 
یک نفر در فاصله دور در مقاطعی از روز روی صندلی می نشیند و صف طویلی از 
کامیون ها را برای اسکن به سمت سونار هدایت می کند و در مواقعی هم خط آزاد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تکمیل خط آهن رشت-انزلی و حلقه مفقوده آزادراه 
قزوین-رشت تا پایان سال جاری خبر داد.محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در بازدید از  آزادراه قزوین-رشت و خط آهن رشت-انزلی،  اظهار داشت: با ابالغ سازمان 
برنامه و بودجه، مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در هفته اول خرداد ماه تخصیص 
یافت.وی از تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع طرح های اولویت دار سال ۹۹ در راستای تحقق 
شعار »جهش تولید« در سال جاری خبر داد. در این پروژه محدود به منابع ریالی از پیش 
اعالم شده نیستیم، هر چه با نظارت های فنی و کارشناسی این پروژه نیاز به اعتبار داشته باشد

ید  با یم  ن تحر ا ر و ر د ینکه د ا ن  بیا با  ن  ا نی تهر گا ر ز با ق  تا ا ئیس  ر
ن  د ر و آ ست  بد ی  ا بر  : گفت  ، یم شو کز  متمر د  خو ی  یی ها نا ا تو بر 
. د ر کم کر د کشو قتصا ی ا کم بر فضا سی حا ا کر و ر ز بو ید ا فرصت ها با

 مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم افتتاح رسمی »راه اندازی پنجره 
واحد کسب و کار« با اشاره به راه اندازی پنجره واحد کسب و کار گفت: امروز کشور با 
مسائل گوناگون از جمله تحریم ها روبرو است و امکان فروش نفت را نداریم و لذا شاید همه 
این تهدیدها فرصتی است برای اقتصاد کشور تا بر توانایی های خود بیشتر متمرکز شویم 

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با بیان اینکه در حال رایزنی برای ارائه 
تسهیالت به شرکت های حمل و نقل مسافری زیان دیده از کرونا هستیم، گفت: غیر از ۲ 
وام ۱۰ میلیون ریالی، پرداخت وام 6۰ میلیون ریالی به راننده های ناوگان مسافری آغاز شد.

 داریوش باقرجوان درباره بسته های حمایتی از راننده های حمل و نقل مسافری جاده ای 
اظهار داشت: در حوزه بسته های حمایتی دولت از رانندگان در دوران شیوع کرونا،  هم اکنون 
بسته های مختلف در حال ارائه است تا ضرر و زیان ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای خصوصا 
در بخش مسافری کمی جبران شود و راننده ها که در خط مقدم حمل و نقل جاده ای هستند 

شماره چهارصد و  پنجاه و نهم- نسخه آزمایشی -۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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دبیرکل آیمو: تهدیدهای آمریکا در قبال ایران رسیدگی می شود 

صدور پروانه ساختمانی حداقل 6 ماه طول می کشد 

تکمیل خط آهن رشت-انزلی و حلقه مفقوده آزادراه قزوین-رشت 

وام 6  میلیونی برای 113 هزار راننده به دلیل کرونا 

یک راننده کامیون به مسئوالن پیشنهاد داد با شناسایی رانندگان پیشکسوت و نخبه، از تجربیات آنها برای اخذ راهکارهای مناسب در جهت حل مشکالت بخش حمل و نقل جاده ای استفاده شود. 

تاکسی ها مجاز به سوار کردن بیش از سه مسافر نیستند نباید ایمنی دریانوردان از سوی هیچ کشوری تهدید شود 

راه روشن است

هفته انهم

از امروز) شنبه ۱۰ خرداد( در سطح شهر و در کلیه تاکسیرانی ها بحث نظارت سختگیرانه تر 
در این زمینه انجام می شود و باید دو نفر در صندلی عقب سوار شوند.مبلغ کرایه ، مبتنی بر 
تقسیم بر تعداد مسافرین مجاز تاکسی که چهارنفر و ونها که ۱۰ نفر است پرداخت می شود، بعد 
از اصالح برچسب های جدید تاکسی ها و استعالم هایی که انجام دادیم 
و با توجه به اینکه معلوم نیست فاصله گذاری تا چه زمانی ادامه پیدا 
کند، هرزمانی که بحث فاصله گذاری خاتمه پیدا کند کرایه تاکسی ها 
هم به نرخ قبل بازمی گردد. درکلیه پایانه های کلیدی و پرترافیک 
تهران توزیع اقالم بهداشتی با نرخ دولتی برای شهروندان ارایه می شود

هفته انهم
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