
   

با احداث پل آستاراچای و پایانه جدید اتومبیل رو به موازات پایانه ریلی، ظرفیت های جدیدی 
برای فعاالن اقتصادی و به ویژه شرکت های حمل و نقلی ایران و آذربایجان به وجود خواهد آمد.

با احداث پل بر رودخانه آستاراچای، اتوبان باکو - آستارا به کمربندی آستارا - اردبیل متصل می شود. 
به همین دلیل نیز مذاکراتی بین دو کشور ایران و آذربایجان انجام و 
سندی در این رابطه به امضا رسید. تفاهم نامه و سندی که امروز بین 
دو کشور ایران و آذربایجان به امضا رسید، احداث پلی جدید بر رودخانه 
آستاراچای است. با احداث این پل، در کنار ترمینال ریلی، ترمینال 
اتومبیل رو با هزینه مشترک پنجاه-پنجاه بین دو کشور احداث خواهد شد.

بازگشت بی سروصدای تبلیغات تور ترکیه/ رئیس آژانسها: غیرقانونی نیست 

۹۱۷ کیلومتر بزرگراه تا پایان دولت احداث و بهسازی می شود 

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت قطار  تخفیف ۲۵ درصدی بلیت سفر ریلی به قم و مشهد 

ایجاد ظرفیت های جدید برای شرکت های حمل و نقلی ایران و آذربایجان 

تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای بین با حضور وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران و معاون نخست وزیر کشور آذربایجان به امضا رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز ۱۹ آذر همزمان با سفر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان به 
باکو، تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای بین ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید.

در این توافق که با حضور وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی و معاون نخست وزیر کشور آذربایجان به امضا رسید، مقرر شد این پل روی 
ردوخانه آستارچای با مشارکت ۵۰ درصدی هر کشور طی ۱۲ ماه احداث شود.

الزم به ذکر است براساس اعالم وزیر راه و شهرسازی کشورمان با ساخت این پل اتوبان باکو - آستارا به کمربندی آستارا - اردبیل متصل شده و قرار 
است براساس برنامه ریزی انجام گرفته یک پایانه جدید اتومبیل به موازات پایانه ریلی ساخته شود تا این دو مسیر و این دو کریدور ریلی و جاده 

ای در کنار هم بتوانند یک فرصت متفاوت را برای افزایش تبادالت تجاری و رفت و آمدهای مرزی بین دو کشور فراهم کنند

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابسته از پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت 
قطار خبر داد و گفت: تا کنون خبری از تصمیم گیری و 
موافقت با این پیشنهاد در شورای عالی ترابری نشده است.
محمد رجبی در این باره اظهار کرد: در راستای افزایش 
هزینه های صنعت حمل و نقل ریلی پیشنهاد افزایش قیمت 
۶۰ درصدی بلیت قطار را به شورای عالی ترابری ارائه 
کرده ایم اما تا کنون خبری مبنی بر برگزاری جلسه برای 
بررسی، تصمیم گیری و موافقت با این پیشنهاد نشده است.

معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم اینکه 
این تسهیالت برای بازه حرکتی ۲۲ خرداد تا اول تیر 
ماه سال ۱۴۰۰ برای انجام سفرهای ضروری هم وطنان 
است، گفت: در قالب طرح مذکور به مسافران با نام های 
مبارک »معصومه« و »رضا« که در بازه های زمانی ذکر 
شده از طریق کانال های فروش رجا )سایت رجا، سامانه 
تلفنی ۱۵۳۹ و آژانس های مسافرتی(، بلیت قطارهای 
این شرکت با مبدأ یا مقصد »قم و مشهد« را خریداری 

کنند، ۲۵ درصد تخفیف اعطا می شود.

علی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهرانمحمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازی
در سال های گذشته ظرفیت بنادر کشور به ۲۸۵ میلیون تن رسیده که نسبت به هشت سال 
گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون تن افزایش داشته است. به طور کلی هر توسعه ظرفیتی که در 
بخش دریایی و بندری انجام دهیم در راستای توسعه اقتصاد دریا پایه است آنچه می توان 
درباره اقتصاد دریا پایه گفت افزایش ظرفیت بنادر و افزایش تجارت 
دریایی است. به گونه ای که طی سال های گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیون 
تن ظرفیت بنادر را افزایش دادیم و آن را به ۲۸۵ میلیون تن رسانده ایم. 
توسعه  قابل توجهی در بنادر بازرگانی کشور اتفاق افتاده و ظرفیت 
آن ها از ۱۸۰ میلیون تن به ۲۸۵ میلیون تن در سال افزایش داده ایم.

تا پایان عمر خدمت دولت تدبیر و امید، ۹۱۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی احداث و 
بهسازی خواهد شد.

دولت تدبیر و امید در هشت سال گذشته، دستاوردهای بیشماری در حوزه حمل ونقل 
زمینی داشته است که از آن جمله می توان به توسعه بزرگراه های کشور اشاره کرد. در 
این دولت، حدود ۸ هزار کیلومتر بزرگراه در کشور احداث شده که این به آن معناست که 
۶۰ درصد از کل بزرگراه های کشور، در دولت های یازدهم و دوازدهم احداث شده است.

هواپیمایی قطر اعالم کرد: از این پس دیگر هواپیمای ایرباس A۳۵۰ را به دلیل نقص 
فنی تحویل نمی گیرد.به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، رویترز نوشت: هواپیمایی 
قطر سه شنبه اعالم کرد دیگر از این پس هواپیمای ایرباس A۳۵۰ را به دلیل نقص 

فنی تحویل نمی گیرد.

هواپیمایی قطر همچنین اعالم کرد در برخی از هواپیماهایی که قباًل از سازنده اروپایی 
دریافت شده، سایش سریع رنگ وجود دارد.

چهارمین مرحله ثبت نام جدید مسکن ملی از امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به مدت یک 
هفته اجرا می شود.به گزارش تین نیوز، وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: ثبت نام 
جدید مسکن ملی از فردا ۱۹ خرداد در ۲۴۰ شهر کشور شروع می شود.عالقه مندان 
می توانند از طریق سایت tem.mrud.ir ثبت نام کنند.در مراحل قبلی ۱.۶ 
میلیون نفر از طریق سایت ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته 
شدند. فرصت ثبت نام در مرحله سوم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنجشنبه )۲۵ 

دی ماه( به اتمام رسید.ف

از ششم تا هفدهم خرداد با شروع دوره جدید وارسی پروازی فرودگاه های کشور، وارسی 
پروازی سامانه های کمک ناوبری در هفت فرودگاه کشور توسط کروی فالیت چک 

مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی انجام شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وارسی سامانه های 
کمک ناوبری ۷ فرودگاه کشور خرداد امسال با مشارکت مرکز وارسی پروازی و خدمات 

هوایی و اداره های کل کنترل ترافیک هوایی و ارتباطات و ناوبری هوایی انجام شد.

شماره ششصد و هشتاد و هشتم- نسخه آزمایشی -۱۹ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای بین ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید 
ثبت نام جدید مسکن ملی از امروز+لینک ثبت نام 

دعوای قطرایرویز و ایرباس باال گرفت 

وارسی پروازی سامانه های کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور 

در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا، هنوز مصوبه ای مبنی بر لغو ممنوعیت تور ترکیه صادر نکرده، اما برخی آژانس های خدمات مسافرتی اقدام به انتشار تبلیغات تور ترکیه کرده اند. 

قطار ملی پاییز می آید / زمان افتتاح خط مترو پرند افزایش ظرفیت ساالنه بنادر به ۲۸۵ میلیون تن 

راه روشن است

هفته ان هم

حدود یک ماه پیش در استانداری تهران جلسه ای با حضور معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید پرند همچنین شهردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
و بنده برگزار شد و بنا شد شرکت عمران شهر جدید پرند از منابع غیرنقد و زمین ها جهت 
راه اندازی ایستگاه ها استفاده کنند و مجوز الزم برای کاربری مترو از 
این زمین ها در اختیار ما قرار گیرد تا ما هم آن را به پیمانکار دهیم. 
صورتجلسه مربوطه تهیه و فرآیند نهایی شدن در حال انجام است که 
پس از ابالغ آن، خط پرند افتتاح خواهد شد. بنابراین اگر طی خرداد منابع 
محقق شود در یک سال آینده راه اندازی این خط را شاهد خواهیم بود.

هفته انهم
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