
سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل ونقل جاده ای گازوییل سوز براساس کاربری های مختلف 
از یکم تیرماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش سقف با هدف رضایتمندی رانندگان، 
کاهش معطلی در جایگاه ها، افزایش بهره وری ناوگان حمل ونقل و افزایش ظرفیت حمل به ویژه 
درباره بارگیری های ویژه حمل تره بار، ماهی و جوجه یک روزه اعمال شده 
است.همچنین با توجه به کاهش پنج درصدی سهمیه سوخت پایه برای 
ناوگان باربری زیر ۱۰ تن و کاهش ۱۰ درصدی برای ناوگان باالی ۱۰ تن، 
الزم است رانندگان فعال و قانون مدار حمل ونقل برون شهری نسبت به 
رعایت مقررات و دریافت اسناد حمل )بارنامه( دقت کافی به عمل آورند 

   

پایان چشم انتظاری مســافربرهای شخصی و اینترنتی برای گازسوز شدن 

 گردشگری دریایی و ثروتی که از دست می رود 

بررسی وضعیت ترانزیت و حمل و نقل میان ایران و گرجستان   برقی سازی راه آهن در ایران، وعده بی عمل 

افزایش سقف سوختگیری کامیون ها 

تکمیل راه آهن رشت-کاسپین-انزلی و راه آهن رشت-آستارا موجب گسترش مبادالت با کشور روسیه می شود.

به گزارش تین نیوز، مهدی کوچکیان، سرکنسول ایران در آستراخان روسیه با بیان اینکه تکمیل پروژه های راه آهن موجب گسترش مبادالت با 
کشور روسیه می شود، خاطرنشان کرد: سرای تجاری ایرانیان در آستراخان به همت استان گیالن در آستراخان راه اندازی شده و برای تقویت ارتباط 

تجار گیالنی و دیگر استان ها بسیار موثر است.

یک کارشناس حمل ونقل ریلی در اینباره به خبرنگار ما گفت: اقدامات فوق، خوب است اما ترکیه با سرعت بیشتری در حال ربودن گوی سبقت 
از ایران در زمینه ترانزیت است.

مهرداد فرشیدی اضافه کرد: در جنوب کشور نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش سرعت سیر در بخش مسافری و دور زدن 
ایران از طریق ظرفیت های خود هستند.

در نشست مجازی عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر 
راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران و آکاکی 
ساغیراشویلیمعاون وزیر اقتصاد گرجستان آخرین وضعیت 
ترانزیت و حمل و نقل کاال و مسافر میان دو کشور  بررسی شد.

به گزارش سفارت جمهوری اسالمی ایران در تفلیس در این 
نشست که با حضور سید جواد قوام شهیدی سفیر کشورمان 
در گرجستان برگزار شد دو طرف با  ارائه گزارشی از آخرین 
اقدامات انجام شده در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مرزهای خود با کشورهای همسایه پس 

سازمان برنامه و بودجه و شرکت مادر تخصصی 
شهر های جدید در روزهای گذشته موافقت کرده اند 
که به دلیل هزینه ها، فعال به جای قطار برقی از ریل 
باس دارای باتری دیزلی در طرح برقی سازی مشهد-
گلبهار  استفاده می شود تا بهره برداری از آن آغاز شود.
به گزارش تین نیوز، نیِت برقی سازی خطوط ریلی 
یران، عمر درازی دارد. نمونه این امر، توقف  در ا
برقی سازی خط آهن گرمسار-اینچه برون توسط 
شرکت راه آهن روسیه در فروردین ماه امسال است.

سیاوش امیرمکری-رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانکاپیتان مهدی قادری -مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان مهران قربانی- معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
با ورود این تعداد هواپیمای جدید میانگین عمر ناوگان هوایی این شرکت کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

ورود این هواپیماها هزینه های جاری شرکت را نیز کاهش خواهد داد.به موضوع بسته شدن مرزهای هوایی 
و کاهش شدید سفرهای هوایی و خسارت های ناشی از آن اشاره کرد و گفت: ما تالش کردیم با بهره 
مندی صحیح از پتانسیل های موجود و با مدیریت زمانبندی انجام تعمیرات و 
بازرسی های فنی الزامی در دوران زمینگیری هواپیماها و افزایش ناوگان آماده به 
خدمت، بر این مشکالت غلبه کنیم.علیرغم تمام مشکالت هواپیمایی آسمان 
با تشکیل منظم جلسات کارگروه شرایط اضطراری ازابتدای اسفندماه و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی در تمام این مدت خدمات رسانی را متوقف نکرد.

اقتصاد دریایی کشور بیشتر بر روی دوش بنادر جنوبی کشور است اما کارکرد گردشگری 
هم در مورد سواحل جنوبی کشور صدق می کند و هم درمورد سواحل شمالی.

به گزارش تین نیوز، رییس روابط عمومی سازمان بنادر در مازندران در اینباره گفت: پیش 
از این کمتر به کارکرد گردشگری در مازندران توجه می شود اما با تدوین طرح جامع 
گردشگری استان مازندران حاال شاهد رشد صنعت گردشگری در این منطقه سبز هستیم.

عابدین ملک پور با بیان اینکه در مازندران با آلودگی دریا و سواحل نیز رو به رو هستیم، 
تصریح کرد: در سواحل باید فرهنگ سازی شود و این امر به آموزش نیاز دارد.

مقام مسئول وزارت راه از تکمیل مدارک ۵۰۰ هزار متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن 
خبر داد و گفت: ۲.۲ میلیون نفر برای وام ودیعه ثبت نام کرده اند.

پروانه اصالنی گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن که تا پایان دی ماه امسال 
قراردادشان امضا شود می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.وی با تاکید بر اینکه در 
زمان حاضر ثبت نام جدید در خصوص وام ودیعه مسکن انجام نمی شود، افزود: افرادی که 
پیش تر ثبت نام کرده اند ساماندهی می شوند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه مسکن 

در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط به مرور و تدریجی پرداخت خواهد شد.

عباس خطیبی در باره آخرین جزئیات روند شروع به کار در پروژه خط آهن شلمچه 
ـ بصره و جذب سرمایه گذار جدید اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، مذاکرات 
جدیدی در این باره انجام شد، بنیاد مستضعفان هم به عنوان سرمایه گذار اولیه 
پیگیری هایی انجام داد، اما شرایطی رقم خورد که استنباط وزارت راه و شهرسازی 
این بود که با پیشنهاد دهنده جدید سرمایه گذاری که قرار است به صورت ۱۰۰ 
درصد تأمین منابع مالی را انجام دهد، بهتر می توان مذاکره کرد و کار را پیش برد. 
سرمایه گذار جدید خط آهن شلمچه-بصره معرفی و مصوبه هیأت دولت اصالح شد

جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در حضور اعضای 
مجمع به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.در این جلسه شهرام آدم 
نژاد، نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور مجامع از اقدامات و تالش های این شرکت 
در سال گذشته تشکر کرد.جلسه مجمع شرکت هواپیمایی ایران ایر در بررسی عملکرد 
شرکت در سال ۱۳۹۸ و رسیدگی به صورت های مالی، در حضور نمایندگان وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین 
سازمان حسابرسی و اعضای هیات مدیره شرکت در روز یکشنبه ۶ مهرماه برگزار شد.

شماره پانصد و سی و یکم- نسخه آزمایشی -۷ مهر ماه ۱۳۹۹
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نقش ویژه ایران در ترانزیت جهانی چگونه محقق می شود؟ 
آغاز تجهیز کارگاه خط آهن شلمچه-بصره در خاک ایران 

مدارک ۵۰۰ هزار مستأجر برای دریافت وام ودیعه تکمیل شد 

برگزاری مجمع شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

حمید قاسمی ده چشمه قائم مقام شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت زمینه الزم برای ثبت نام مالکان خودروهای مسافربر شخصی در سامانه طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی فراهم شده است و روند اجرایی آن نیز تا کمتر از دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد. 

 پروازهای عبوری 3۰ درصد افزایش یافت  ۵ فروند هواپیما به ناوگان این شرکت اضافه می شود 

راه روشن است

هفته انهم

با شیوع ویروس کرونا ۸۰ درصد پروازهای عبوری کاهش یافتند ولی به تدریج با بهبود شرایط 
و افزایش پروازها آمار پروازهای عبوری رو به افزایش است و در ماه های اخیر ۳۰ درصد افزایش 
یافته است.از زمان شیوع ویروس کرونا فرودگاه های کشور بر اساس پروتکل های بهداشتی 
به فعالیت خود ادامه دادند و فاصله گذاری اجتماعی به خوبی رعایت 
می شود و می توان گفت تاکنون آماری از بیماری مسافران هوایی 
گزارش نشده است و فرودگاه الرستان مورد قدردانی ویژه توسط وزارت 
بهداشت قرار گرفته است. جانمایی برای تخصیص اراضی برای انتقال 

فرودگاه انجام شده هنوز ساخت فرودگاه جدید در دستور کار نیست

هفته انهم
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