
   

حدود چهار میلیون تن کاالی اساسی در بنادر تجاری کشور وجود دارد و بالغ بر یک میلیون تن 
محموله نیز در حال تخلیه و یا در انتظار ورود به بنادر کشور است. میزان کاالهای اساسی و غیر 
اساسی در بنادر کشور بالغ بر هفت میلیون تن است.از مجموع میزان حمل و نقل تجارت دریایی 
کشور حدود ۵۰ درصد به بندر شهید رجایی و بنادر این استان اختصاص 
دارد؛ در راستای سیاست توزیع تخلیه و حمل کاالهای اساسی بین بنادر 
تجاری کشور بندر شهید رجایی توانسته است نقش آفرینی بسیار خوبی 
داشته باشد. حمایت از ساخت شناورهای جدید توسط شناورسازی های 

داخلی به منظور ارتقای ناوگان دریایی در دستور کار قرار دارد.

لغو محدودیت های کرونایی ســفرهای جاده ای، ریلی و هوایی تکذیب شد 

 اخذ تعهدنامه هایی عجیب از رانندگان

نگران کاهش پروازهای عبوری قطر نیستیم  راه آهن رشت-کاسپین از پروژه های جهش تولید کشور 

۴ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر تجاری کشور وجود دارد 

سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیالن گفت: بنادر ایرانی از تکنولوژی روز دنیا برخوردار نیستند و ایران باید برای افزایش حجم مبادالت 
خود، نسبت به به روز کردن بنادر اقدام کند.

 آندری وادوف شامگاه جمعه در نشست بررسی وضعیت بنادر و میزان صادرات و واردات کاال با بیان اینکه سیاست روسیه نه تنها محکومیت 
تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران بلکه کمک به رشد روابط اقتصادی میان دو کشور است، گفت: تعداد تجار ایرانی در روسیه کم است و عضویت 

موقت ایران در اوراسیا فرصتی را فراهم می کند که تجار و بازرگانان ایرانی بازاریابی خوبی در روسیه انجام دهند.

سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیالن با اشاره به تعرفه صفر میوه و سبزیجات و با بیان اینکه بیشترین صادرات از گیالن به روسیه شامل 
مواد خوراکی می شود، افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که روسیه سیاست های خود در ایران را به جد دنبال می کند.

وی با اشاره به اهمیت سیستم بندری در مسیر کریدور شمال - جنوب، اضافه کرد: بنادر دنیا در مدت زمان کوتاهی مدرنیزه می شوند و بنادر اروپایی 
فعال در روسیه رباتیک هستند و تجار نیز به این موارد توجه بسیاری دارند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: فضای ایران 
در موقعیت جغرافیایی و راهبردی خاص بین پروازها از  آسیا 
به اروپا و امریکا قرار دارد و نگرانی بابت کاهش پروازهای 
قطر وجود ندارد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در پی 
توافق صورت گرفته بین قطر و عربستان پس از اختالفات 
طوالنی مدت این دو کشور خبرهایی مبنی بر کاهش پروازهای 
عبوری هواپیمایی قطر به دلیل گذشتن پروازهایش از آسمان 
عربستان و هدف برخی کشورهای متخاصم برای حذف 

پروازهای عبوری از آسمان ایران منتشر شد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها گفت: 
راه آهن رشت-کاسپین از پروژه های جهش تولید کشور 

محسوب می شود.
عباس خطیبی در گفت و گو با ایسنا گفت: در اسفند سال 
۹۷ راه آهن رشت- قزوین را به بهره  برداری رساندیم و 
در ادامه مسیر راه آهن رشت - قزوین و در تکمیل کریدور 
شمال-جنوب، مسیر راه آهن رشت-انزلی، رشت-کاسپین 
در اولویت کار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور قرار گرفته است.

مرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشورعباس قربانعلی بیک- کارشناس حمل ونقل ریلی محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
در شبکه راه آهن ایران هم اکنون حدود 4۰۰ گذرگاه همسطح وجود دارد که با احتساب ۹3۰۰ 
کیلومتر شبکه بر اساس آمار UIC در 2۰2۰ )که 21۰۰ کیلومتر آن دوخط یا بیشتر دارد( در 
هر 23 کیلومتر یک گذرگاه همسطح وجود دارد که مبین این است که تعداد گذرگاهها بر 

واحد طول شبکه در اروپا بیش از 11 برابر ایران است.
بند یازده ماده 3۰ مقررات حرکت: در راه آهن دو خطه ایجاد هرگونه 
گذرگاه موقت و دائم همسطح به طور کلی ممنوع بوده و کلیه 
گذرگاههای موجود نیز باید به غیرهمسطح تبدیل گردند )تکلیف 

ماالیطاق، پانزده سال پس از دوخطه مشهد(.

چندی پیش برخی رانندگان کامیون از اجبار شرکت های حمل و نقل به امضای قراردادهایی 
که همه مسئولیت ها را متوجه رانندگان می کرد، خبر دادند. به گزارش تین نیوز، این 
رانندگان عنوان کردند، در بندر امام شرکت های حمل و نقل رانندگان را مجبور به امضای 
تعهدی می کنند که تمام مسئولیت حمل کاال و فاسد شدن آن به هر نحوی به عهده راننده 
قرار می دهد در صورتی که راننده در این زمینه مسئولیتی ندارد.آنان با بیان این که طبق 
کدام قانون و دستورالعمل حمل و نقل، راننده باید مسئولیت متصدی حمل و باربری را بر 
دوش بکشد، تاکید کردند: طبق کدام اسناد و مدارک بار با کیفیت به راننده تحویل داده 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رایزنی با رییس مجلس برای اصالح قوانین مربوط 
به دریافت عوارض از شرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت: با اخذ عوارض از ایرالین ها 

به شیوه کنونی مخالفیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، هفته گذشته بود که رئیس هیات مدیره انجمن 
شرکت های هواپیمایی از خسارت 2 هزار میلیارد تومانی به شرکت های هواپیمایی در 
نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: مشکل جدی در تامین قطعه هواپیما داریم و از 

دولت درخواست کمک بالعوض کرده ایم.

با توجه به نیاز کشور و برآورد های صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی، برنامه 
ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی به استان ها ابالغ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی برای اجرای برنامه مذکور با توجه 
الزام آور نبودن در دولت های بعدی وجود دارد، افزود: بر اساس نیاز کشور به مسکن، 
برای تامین زمین موردنیاز ساخت یک میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی های 

الزم صورت گرفته است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شایعه اخیر درباره اختصاص ۵۰ لیتر 
بنزین تشویقی به رانندگان قانون مدار در ایام کرونا را، تکذیب کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، فاطمه کاه ی، با رد شایعه اختصاص ۵۰ لیتر 
بنزین تشویقی به رانندگانی که قانون منع آمد و شد در ایام کرونا را رعایت کرده اند؛ 
گفت: چنین چیزی اصاًل صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 

این شایعه را تکذیب می کند.

شماره ششصد و دوم- نسخه آزمایشی -۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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بنادر ایرانی از تکنولوژی روز دنیا برخوردار نیستند 
ابالغ برنامه ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی 

اخذ عوارض شهرداری از ایرالین ها حذف می شود؟ 

تکذیب شایعه بنزین تشویقی ایام کرونا 

اگرچه بر اساس آمار اعالمی، تعداد تلفات مبتالیان به کرونا کاهش چشمگیری داشته است، اما محدودیت های پذیرش مسافر در هواپیما، قطار و اتوبوس همچنان پابرجاست. 

بیش از ۱۵ هزار راننده تاکسی تسهیالت کرونایی دریافت کردند  چگونه ایمنی گذرگاه های راه آهن را افزایش دهیم؟ 

راه روشن است

هفته انهم

 1۵ هزار و 12۵ راننده تاکسی در طرح حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تسهیالت دو 
میلیون تومانی دریافت کردند.دو نوع تسهیالت در حوزه رانندگان تاکسی به آنها اعطا شده 
که نخستین آن تسهیالت مشاغل آسیب دیده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به مبلغ ۶ میلیون تومان به همه رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی 
درون شهری از جمله تاکسی، سرویس مدارس و سایر ناوگان فعال 
در حوزه حمل و نقل عمومی بود که در سامانه کارا ثبت نام کردند. 
فهرست ۶4۸ هزار نفر رانندگانی را که می توانستند از این تسهیالت 

استفاده کنند، از طریق وزارت کشور در اختیار وزارت رفاه قرار دادیم.

هفته انهم
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