
   

بازه زمانی۳۰ تا ۴۵ روزه، بهترین مدت زمان برای ماندگاری کاال در بنادر است، گفت: کاالها باید 
سریعا تخلیه، ترخیص و به کف بازار برسند.

اگر بتوانیم مدت ماندگاری کاال در بنادر را طی یک بازه زمانی ۳۰ تا ۴۵ روزه در بنادر ایران مدیریت 
و شرایط را برای چرخش کاال فراهم کنیم، این مسئله می تواند خیلی 

تاثیر مثبتی بر روند فعالیت ها داشته باشد.
هرچه ماندگاری کاال کاهش یابد و به میزان منطقی و استاندارد برسد منافع 
مردم، سازمان بنادر، بخش خصوصی اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان 

و نیز سرمایه گذاران حفظ می شود.

 واگذاری شرکت صنایع هوایی ایران؛ اشتباهی که باید اصالح شود 

سفرهای نوروزی با حمل و نقل عمومی لغو نمی شود 

ساخت قطار ملی مترو ۸ میلیون صرفه جویی ارزی برای کشور داشت  جدیدترین مقررات سفر به ترکیه 

زمان مطلوب ماندگاری کاال در بنادر۳۰ تا ۴۵ روز است 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با شیوع ویروس کرونا که همه دنیا را متاثر کرد و ایران هم بخشی از آن بود، در بخش تجارت داخلی به خصوص 
صادرات شاهد عملکرد مثبتی در بنادر کشور بودیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست ساالنه مدیران سازمان 
بنادر و دریانوردی که در محل این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه علی رغم همه مزاحمت هاو دشمنی ها علیه ایران، کشور در نیمه دوم سال 
۱۳۹۹ رشد اقتصادی متفاوتی را تجربه کرد، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا که همه دنیا را متاثر کرد و ایران هم بخشی از آن بود 
و بعضی مسائل مربوط به سیاست های داخلی کشور در بحث تجارت، در بخش تجارت داخلی به خصوص صادرات شاهد عملکرد مثبتی در بنادر 

کشور بودیم و این مساله جای قدردانی و تشکر را دارد.

وی افزود: در جلسات قبلی روی این موضوع تاکید داشتیم که باید قابلیت عملکرد بنادر را به شکل جدی و گسترده افزایش دهیم و این مساله باید 
در بهره وری راندمان بنادر هم از لحاظ مدیریتی و سیستم و همچنین تجهیزات به یک نقطه استاندارد بین المللی برسد.

براساس این اطالعیه مسافران دارای تابعیت ایرانی می توانند 
با مجوز اقامتی یا  به صورت توریستی به این کشور سفر کنند.

براساس این اطالعیه که هواپیمایی جمهوری اسالمی 
آن را اطالع رسانی کرده است، تمامی مسافران باالی 
شش سال در پروازهای ورودی به ترکیه می بایست 
قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و 
گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت 
مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند

مدیرعامل متروی تهران گفت: ساخت قطار ملی 
۱2 میلیون یورو هزینه داشته که در نهایت موجب 
ست. یی شده ا و ر ۸ میلیون یو بری  ز ر کاهش ا
علی امام مدیرعامل متروی تهران در مراسم امضای 
فتتاح  ر مترو و ا م قطا ۳۱ را تفاهم نامه بازسازی 
ایستگاه های یادگار امام و شهید ستاری در خصوص 
مشخصات فنی واگن قطار ملی توضیح داد: قطار ملی از 
دستاوردهای یک پروژه عظیم است که رونمایی از آن 
در روزهای آینده با دستور ریاست جمهوری خواهد شد.

محسن هاشمی- رئیس شورای شهر تهران سورنا ستاری-معاون فناوری رئیس جمهوری فرهاد منتصر کوهساری-معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی
۱۸ شرکت دانش بنیان در طراحی، تولید و زیر سیستم های قطار ملی مشارکت و نقش داشتند.
در این پروژه ۸۰ درصد طراحی، 7۵ درصد ساخت و ۸۸ درصد زیرسیستم ها را خودمان انجام دادیم.

برقی سازی قطار مترو نیز در دستور کار است و در مورد تولید دوچرخه برقی هم می توانیم 
با شهرداری مشارکت کنیم و تولیدکنندگان خوبی برای آن داریم.2 
مشکل داریم که یکی پرداخت تسهیالت برای استفاده از موتور 
برقی در نقاطی از شهر و دیگری جلوگیری از تمدید مهلت تولید 
و استفاده از موتورهای آالینده است. در مورد تولید اتوبوس نیز 
چند پروژه سنگین و همکاری با شهرداری تهران و مشهد داریم

وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی و تورهای 
مسافرتی در ایام کرونا گفت: هیچ مصوبه ای برای عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل 

عمومی صادر نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما، محمد اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه ای 
برای عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل عمومی صادر نشده است، گفت: مالک فعالیت 

ناوگان هوایی، ریلی و جاده ای کشور، رعایت شیوه نامه های کرونایی است.

روند کند صدور پروانه ساخت پروژه های اقدام ملی مسکن که مدتی است مورد 
انتقاد مسئوالن و فعاالن این عرصه قرار دارد، صدای وزیر راه و شهرسازی را هم 
درآورد که گفته برای شهرداریها متاسفم و باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پروژه های اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور از مدتها 
قبل با معضل صدور پروانه های ساخت از سوی شهرداریها مواجه شده است. طبق تفاهم نامه 
وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی، شهرداریها موظفند یک هفته پس از تایید نقشه ها از 
سوی کمیته معماری و شهرسازی، پروانه موقت را برای پیمانکاران و کارگزاری ها صادر کنند.

مدیر واحد ساماندهی محدوده و طرح های ترافیکی شهرداری تهران جزئیات اجرای 
طرح ترافیک ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، عمار 
سعیدیان فر روز شنبه درباره جزئیات اجرای طرح ترافیک در سال ۱۴۰۰، با بیان 
اینکه قیمت پایه مجوز طرح ترافیک ۳۵ هزار تومان است، اظهار کرد: فردی که 
دارای معاینه فنی برتر باشد و ساعت غیر اوج در محدوده طرح ترافیک تردد کند، 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا پایان بهمن ماه امسال، ۱۱2 میلیون تن 
انواع کاالهای بازرگانی از بنادر تجاری کشور جابه جا شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد در 
حاشیه همایش ساالنه مدیران این سازمان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال 
جاری، به رغم شرایط سخت ناشی از کرونا و تحریم های ظالمانه، طرح های توسعه ای 

به خوبی دنبال شد.

شماره ششصد و سی و نهم- نسخه آزمایشی -۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین
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وزیر راه:ضرورت تجهیز بنادر به ظرفیت رو-رو برای ریل و کامیون 
جزئیات اجرای طرح ترافیک ۱۴۰۰ تهران اعالم شد 

گالیه وزیر از روند کند صدور پروانه مسکن ملی 

جابه جایی ۱۱۲ میلیون تن انواع کاالهای بازرگانی از بنادر تجاری 

یک فعال بخش صنایع هوایی از واگذاری شرکت صنایع هوایی ایران از طریق سازمان خصوصی سازی، انتقاد کرد. 

واگن سازی مترو ۲۵ هزار اشتغال ایجاد می کند ۱۸ شرکت در تولید قطار ملی نقش داشتند 

راه روشن است

هفته ان هم

. د شو می  د  یجا ا ل  شتغا ا نفر  ر  ا هز  2۵ لید  تو خط  د  یجا ا رت  صو ر  د
راندمان الزم با وجود سرمایه گذاری کالن می گیریم و مجموع تجهیزات و هزینه های 
زیرساختی مترو 7۵ درصد کار است تا اینکه واگن بر روی ریل برود و مسافرگیری کند.

اما متأسفانه مادر کشور کل هزینه را می کنیم در زمان ظرفیت گیری 
عقب می کشیم و تمام سرمایه گذاری را از دست می دهیم. از زمان 
جانمایی ایستگاه حقانی متروی تهران بیش از ۴۰ سال می گذرد و هنوز 
این ایستگاه به راندمان اصلی خود نرسیده است گفت: در خط یک و دو 
مترو باید سر فاصله حرکت قطارها به 2 دقیق برسد تا به ایده آل برسیم.

هفته انهم
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