
   

پروژه »دروازه جهانی« اتحادیه اروپا جایگزینی »ارزش محور« برای ابتکار کمربند و 
راه چین ارائه می کند.کمیسیون اروپا از برنامه سرمایه  گذاری بین  المللی »گلوبال گیت 
وی« خود که هدف آن ارائه جایگزینی »ارزش محور« به کشورهای سراسر جهان برای 
ابتکار کمربند و راه چین است برای زمانی که کشورها تصمیم 
می  گیرند چگونه نیازهای توسعه زیرساخت خود را برای این 
طرح برآورده کنند رونمایی کرده است. هدف این طرح فراهم 

نمودن 300 میلیارد دالر از 2021 تا 2027 است.

 دلیل کوچ رانندگان ســواری کرایه به سوی تاکسی های اینترنتی چیست؟ 

پروازهای هفتگی کیش- مسقط مجدد برقرار شد 

 انتقاد ذوب آهن از توقف ۸۰۰ واگن باری در شبکه ریلی  مسیر پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش می یابد 

 اتحادیه اروپا جایگزینی برای ابتکار کمربند و راه چین ارائه می کند 

نهم آبان ماه امسال بود که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با ارسال ابالغیه ای به مدیرعامل شرکت راه آهن، مسئولیت راهبری تمامی پروژه 
های ریلی را به این شرکت واگذار کرد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس این ابالغیه مسئولیت طرح های احداث خطوط ریلی از مرحله انتخاب، برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه ها تا اجرا 
و بهره برداری از آنها  در شرکت راه آهن متمرکز خواهد شد.

به دنبال انتشار این ابالغیه دیدگاه های مختلف مخالف و موافقی در مورد این اقدام مطرح شد و نقدهای متنوعی در این زمینه صورت گرفت. در 
همین راستا در تاریخ 16 آبان ماه امسال در کالب هاوس تین نیوز این موضوع مورد نقد و بررسی تعدادی از کارشناسان، متخصصان، فعاالن و 

مدیران اسبق این حوزه برگزار شد که بخش نخست آن در تاریخ 14 آذر منتشر شد و در ادامه بخش دوم گزارش آن را می خوانید: 
احمد خدایی: بتدا ساخت راه آهن در حوزه خود راه آهن بود و در زمان آقای مهندس افشار در یک معاونت خاص در حوزه خود راه آهن هم این 

مسئله پیگیری می شد.

مدیرعامل شرکت  فرودگاه  ها و ناوبری هوایی ایران ضمن 
تشریح بند »ی« تبصره 1۰ الیحه بودجه سال 14۰1 
گفت: درآمد شرکت فرودگاه ها از محل پروازهای عبوری 
در سال  14۰1 کاهش نمی یابد. با توجه به  بودجه مصوب 
سال 14۰1 شرکت فرودگاه ها که با تأیید سازمان برنامه 
و بودجه به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است، 
درآمدهای شرکت تا سقف ۵1 هزار میلیارد ریال به عنوان 
درآمدهای اختصاصی بر اساس برنامه های پیشنهادی به 
عنوان منابع تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری صرف 

شرکت ذوب آهن در نامه ای به مدیرعامل شرکت راه 
آهن گفت: در حالی که ذوب آهن با کمبود مواد اولیه تولید 
روبه روست، حدود ۸۰۰ واگن باری این شرکت متوقف 

نگه داشته شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، منصور یزدی زاده 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نامه ای به سید 
میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه 
آهن نسبت به رسوب واگن های باری حمل مواد اولیه 

برای تولیدات این شرکت، انتقاد کرد.

محمدشکرچیزاده،رییسمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازیداریوشامانی،معاونوزیرراهوشهرسازیورئیسسازمانراهداریوحملونقلجادهای عرفانقربانعلی،کارشناسحملونقل
پنجمین نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته فرصتی برای بازنگری نیازها، بررسی 
مشکالت و توسعه اقتصادی صنعت حمل ونقل به شمار می رود.این نمایشگاه فرصتی برای بازنگری 
نیازها، بررسی مشکالت و توسعه اقتصادی صنعت حمل ونقل به شمار می رود.از سرگیری دوباره 
نمایشگاه ساالنه حمل ونقل، زمینه را برای بازنگری نیازها و مشکالت 
و همچنین توسعه اقتصادی صنعت حمل ونقل ایجاد کند. مایشگاه 
حمل ونقل، عرصه ای برای ایجاد تعامل اجتماعی و اقتصادی میان فعاالن 
صنعت و بهره برداران محسوب می شود و تاثیر بسزایی در افزایش سطح 
کمی و کیفی مراودات و بهره مندی مستمر از خروجی و نتایج آن دارد.

معاون بازرگانی هواپیمایی کیش از برقراری مجدد پروازهای هفتگی کیش- مسقط )عمان( 
با کاهش شیوع کرونا خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ هوانوردی کشورمان، 
مسافرین و گردشگران خارجی از طریق جزیره کیش به سایر نقاط کشور ترانزیت هوایی 
می شوند.»عادل نورعلی« افزود: با توجه به بررسی های چند ماهه و شناخت نیاز کشور 
و با هدف ارزآوری و رونق کسب و کارها و با توجه به عالقه مندی گردشگران خارجی به 
دیدنی های تاریخی و تفریحی جزیره کیش و کشورمان و از سوی دیگر آغاز صدور ویزای 

توریستی ایران، بنا شد تا طرحی جامع در این راستا چیده شود

 مدت زیادی است که معطلی رانندگان فعال در بخش حمل و نقل کاال در صف های 
اعالم بار، بارگیری، باسکول، تخلیه، بازرسی گمرک، خروجی بنادر، جایگاه سوخت و 

... به یکی از مشکالت آنان تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، در این زمینه خبر، فیلم و عکس های فراوانی نیز از سوی رانندگان 
کامیون در شبکه های اجتماعی و رسانه های حمل و نقلی منتشر شده اما تا کنون اقدام 

موثری برای برطرف شدن این مشکل، صورت نگرفته است. 

طی هفته های گذشته سویه جدید ویروس کرونا به اسم اُمیکرون نگران های بسیاری 
در بین مقامات بهداشتی کشورهای مختلف ایجاد کرده است و گسترش این سویه 
جدید سبب بازگشت به محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی در کشورهای مختلف 

به ویژه در حوزه سفرهای خارجی شده است.
 اخیرا این سویه جدید ویروس کرونا در کشورهای همسایه مانند امارات شناسایی 
شده و امروز نیز وزیر بهداشت ترکیه اعالم کرد که اُمیکرون در این کشور نیز 

مشاهده شده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از برطرف شدن مشکل 
ارتباط سامانه تبدیل کارگاهی دوگانه سوز و برقراری امکان ثبت نام در سامانه از امروز خبر داد.

 به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
»رضا کاظم نژاد« اضافه کرد: به دنبال تماس و برقراری ارتباط و برگزاری نشست 
با مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی به همراه مدیرعامل شرکت ملی پخش 
gcr. فرآورده های نفتی ایران و سایر مدیران این شرکت، مشکل ارتباط سامانه
niopdc.ir از امروز برطرف و ارتباط با سامانه فوق تا ساعاتی دیگر برقرار می شود.
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نقد ابالغیه تمرکز احداث پروژه  های توسعه ریلی در شرکت راه  آهن

 آماده ممنوعیت کرونایی پروزاهای خارجی هستیم 

باز هم صف؛ این بار صف تخلیه فوالد شادگان! 

امکان ثبت نام در سامانه دوگانه سوز کردن خودروها از امروز 
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تدوین برنامه ایمنی راه های کشور در همکاری با سازمان راهداری صنعت حمل ونقل از عناصر کلیدی توسعه پایدار 

راه روشن است

هفته ان هم

تدوین برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
زیر نظرکمیسیون ایمنی راه ها از مهمترین کارهایی بوده است که در سال های گذشته انجام 
شد. این برنامه شامل 11 بخش جداگانه است که در آن وظایف و مسئولیت های سازمان های 
متولی یا مرتبط با موضوع ایمنی راه ها شامل معاونت حمل و نقل 
وزارت متبوع و دبیرخانه کمیسیون ایمنی، سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، وزارت کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ملی 
استاندارد، سازمان اورژانس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان هالل احمر، پلیس راهور، بیمه مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان 

هفته انهم
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