
   

با توجه به نقش حیاتی مجتمع بندری انزلی در حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی در دریای خزر و 
لزوم تقویت و ارتقای زیر ساخت های دریایی و بندری این بندر مهم و استراتژیک جلسه مشترکی با 
مدیر عامل سازمان بنادر برگزار گردید.در این جلسه مباحث مختلفی درباره مسایل بندری، تخلیه 
و بارگیری، الیروبی و ایفای نقش تعامل شهر و بندر  مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و موافقت گردید تا  برای ارتقای شاخص های دریایی و بندری 
اقدامات کاربردی  انجام شود.ارتقای وضعیت تجهیزات تخلیه و بارگیری 
بندر انزلی و تجهیز بندر به مکنده های تخلیه و بارگیری غالت  واین 
در حالی که بندر به تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر نیازمند است.

چین از پروژه راه آهن برقی تهران-مشهدخارج شد/با توان داخل می سازیم 

قطار زاهدان-کرمان باز هم از خط خارج شد 

وزیر راه: بی توجهی 20 ساله به داخلی سازی صنایع دریایی  تأسیس دانشکده تخصصی بندری و دریایی در دانشگاه علم و صنعت 

ارتقای تجهیزات تخلیه و بارگیری بندر انزلی در در اولویت قرار بگیرد 

انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کره است که متاسفانه برخی از سایت های اینترنتی اقدام به فروش بلیت جعلی کرده اند، به این معنا که 
بلیت هایی به فروش رسیده که اساسا پروازی برای آن وجود نداشته و خریدار وقتی به فرودگاه مراجعه کرده متوجه این موضوع شده است.

به گزارش تین نیوز، انجمن شرکت های هواپیمایی درباره اقدامات انجمن برای جلوگیری از این تخلف ها و کاله برداری ها گفته است:بر سایت 
انجمن شرکت های هواپیمایی لینک اعتبار سنجی بارگذاری شده است که افراد بعد از خرید بلیت می توانند شماره پرواز را وارد سامانه کنند از 
وجود این پرواز مطمئن شوند.انجمن شرکتهای هواپیمایی تاکید کرده است که در صورتی که برای شماره درج شده پروازی وجود نداشته باشد 
افراد می توانند به سرعت موضوع را به سازمان هواپیمایی گزارش دهند و سازمان هم این تخلف را پیگیری می کند تا هزینه بلیت به افراد برگردد 

و با متخلفان هم برابر قانون برخورد شود.

بر اساس اعالم انجمن شرکت های هواپیمایی با این اعتبار سنجی بلیت هواپیما، در صورت کالهبرداری ها حداقل مردم وقت خود را در فرودگاه 
تلف نمی کنند و عالف نمی شوند البته همانطور که گفته شد پیگیری ها برای برگشت پول بلیت هم انجام می شود.   

 محمد اسالمی امروز در مراسم امضای 2 قرارداد سرمایه گذاری 
تأمین و تحویل 10 فروند شناور راهنمابر به میزان 3907 
میلیارد ریال و تفاهم نامه همکاری های فنی و تخصصی و 
پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علم و صنعت 
اظهار داشت:خوشحالیم که در برنامه امروز یکی دیگر از 
گام های خودباوری را برداشتیم، ما اگر بخواهیم هدف 
کالنی که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور بر 
آن تأکید دارند را گسترش دهیم باید توسعه منابع انسانی 
و توسعه قلمرو کسب و کار دریایی را در این حوزه دنبال 

معاون وزیر راه و شهرسازی از تأسیس دانشکده بندری و 
دریایی در دانشگاه علم و صنعت در آینده نزدیک خبر داد.

محمد راستاد امروز در مراسم امضای 2 قرارداد سرمایه گذاری 
تأمین و تحویل 10 فروند شناور راهنمابر به میزان 3907 
میلیارد ریال و تفاهم نامه همکاری های فنی و تخصصی 
و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علم و 
صنعت اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه 
فعالیت های تخصصی دریایی مطالعه و پژوهش را در 

دستور کار خود قرار داده است.

سعید قیصر- مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور سید منصور محمودی-مشاور انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته احمد دنیا مالی-نماینده مردم انزلی در مجلس
روند نرخ های کرایه  کشتی  های کانتینری، از به شدت رو به رشد بودن آن حکایت دارد. سوال 
اساسی این است که چرا تعرفه های کرایه  کشتی های کانتینری سر به فلک می کشند؟ و 
رشد این نرخ ها تا چه حد معقول است؟ در نمودار زیر تعرفه های مربوطه طی 2 دهه  اخیر 
نشان داده شده است. بیشینه و کمینه  نرخ ها در حد 1839 و 275 
دالر و میانگین نرخ نیز در حد 780 دالر بوده است. حجم جابه جایی 
جهانی کانتینر در سال 2019 میالدی از 3.6 درصد به 2.5 درصد 
تقلیل یافت و افت پیش بینی شده را ناشی از تشدید تنش تجاری 
بین آمریکا و چین ذکر کرده اند. در ادامه نشان داده خواهد شد

راه آهن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد یک بوژی قطار مسافری زاهدان-کرمان 
از خط خارج شده است. به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد:»امروز به دلیل طوفان شن یک بوژی قطار مسافری زاهدان-کرمان از 
خط خارج شد که خوشبختانه به هچکدام از مسافران آسیبی نرسیده است. ماموران فنی 
راه آهن در تالش هستند تا با بازگرداندن بوژی به ریل قطار به سیر خود  ادامه دهد.«دیروز 
هم دیزل قطار زاهدان-کرمان به دلیل طوفان شن از خط خارج شده بود. این حادثه در 

بالک رودشور-شورگز روی داده بود.

بازار خودرو در ایران مدتی است که با رکود مواجه شده است و در واقع نه تقاضایی وجود دارد 
تا عرضه کنندگان محضصوالت خود را به فروش برسانند و نه سرمایه گذاران این بازار امیدی 
دارند که مانند گذشته سودهای کالنی را به جیب بزنند. بنابراین به نظر می رسد این بازار 
به سمتی در حال حرکت استن که فقط خریداران واقعی اقدام به خرید خواهند کرد و دیگر 
کم کم دالالن و واسطه ها بساط خود را از این بازار پرسود جمع کرده اند. درواقع بواسطه 
کاهش ارزش دالر در کشور قیمت خودرو نیز از دو هفته قبل در حال ریزش است و عدم خرید 
و فروش خودرو این صنعت را به سمت تعادل در قیمت واقعی محصوالت پیش برده است.

کاپیتان مهدی قادری با بیان این مطلب افزود: هواپیمای ATR 72-500 به رجیستر 
EP-ATX از  آذرماه سال گذشته به دلیل تعویض هر دو موتور زمینگیر شد.

به گفته وی این هواپیما با تالش فراوان همکاران فنی شرکت در شیراز پس از تامین و 
نصب موتور و قطعات مورد نیاز و انجام تست های مربوطه و چک های سالیانه به دلیل 
مدت زمان باالی زمینگیر بودن، آماده پرواز آزمایشی شد. وی اظهارداشت: پس از 
بررسی نهایی از لحاظ فنی و صدور مجوز های الزم جهت پرواز آزمایشی توسط سازمان 
هواپیمایی کشوری، با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت های عملیات و فنی و 

قرارداد طراحی و ساخت 5 فروند شناور راهنمابر فوالدی در بنادر شمالی کشور به ارزش 
1۴0 میلیاردتومان به امضای سازمان بنادر و دریانوردی و یک شرکت صنعتی دریایی 
رسید. تفاهم نامه طراحی و ساخت 5 فروند شناور راهنمابر فوالدی در بنادر کشور به 
امضای سازمان بنادر و دریانوردی و یک شرکت صنعتی دریایی رسید. ارزش این سرمایه 
گذاری 1۴0 میلیارد و 800 میلیون تومان است.مراسم امضای این تفاهم نامه با حضور 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور، سردار محمد 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا، و تعدادی از فعاالن صنعت کشتیرانی و دریانوردی انجام شد.

شماره ششصد و ششم- نسخه آزمایشی -۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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هشدار انجمن شرکت های هواپیمایی نسبت به فروش جعلی بلیت 
 هواپیمای ATR زمینگیر آسمان، آماده پرواز شد 

 بازار خودرو در خواب زمستانی 

قرارداد طراحی و ساخت ۵ فروند شناور راهنمابر فوالدی امضا شد 

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: فاینانسور چینی اعالم کرده که نمی تواند پروژه راه آهن برقی تهران-مشهد را بسازد و قرار شده تا آن را با توان و ظرفیت داخلی بسازیم. 

با متخلفان حوزه معاینه فنی برخورد قاطعانه خواهد شد  بررسی دالیل افزایش بی رویه  نرخ کرایه  کشتی های کانتینری 

راه روشن است

هفته ان هم

با عنایت به اهمیت مسئله معاینه فنی در برخورد با متخلفین حوزه معاینه فنی اعم از مراکز 
و ستادهای معاینه فنی تحت پوشش شهرداری ها و خصوصی برخورد قاطعانه خواهد شد و 

هیچ گونه اغماض صورت نخواهد پذیرفت.
چه مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری ها و چه بخش خصوصی 
در صورت ارتکاب تخلف در اجرای فرآیند، از فعالیت آنان ممانعت به 
عمل خواهد آمد. با توجه به حساسیت موضوع معاینه فنی خودرو و 
نقش آن در سالمت و کاهش آالیندگی هوا، هیچ تخلفی قابل اغماض 

نبوده و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

هفته انهم
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