قدردان دستاوردهای ایران در کاهش تصادفات جادهای هستیم

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است
وزیر راه و شهرسازی گفت :فروش امتیاز طرح اقدام ملی
خالف بوده و اشخاصی که امتیاز خودشان را میفروشند
اقدامی غیر قانونی انجام داده اند و دیگر این امتیاز را با
قرمز شدن فرم «ج» نخواهند داشت .محمد اسالمی امروز
 ۷اردیبهشت در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی راهها در
جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت
مسکن در کشور ،گفت :تمام تالش ما این است جریان
تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در
فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها ،مردم
شماره ششصد و شصت و دوم -نسخه آزمایشی  ۸-اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
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سید جعفر حسین ،رییس دفتر سازمان جهانی بهداشت
در جمهوری اسالمی ایران ،در آیین آغاز مرحله اجرایی
طرح مدیریت سرعت گفت :باعث افتخار من است که در
صدوپانزدهمین جلسه کمیسیون ایمنی راه برای آغاز رسمی
فاز اجرایی پروژه مدیریت سرعت در کنار شما هستم .به
همه همکاران پروژه برای سازماندهی این رویداد مهم
تبریک میگویم.حسین با بیان اینکه هرساله بیش از ۱.۳۵
میلیون نفر در جادههای جهان جان خود را از دست میدهند
و دهها میلیون نفر هم دچار جراحتهای شدید میشوند،
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مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

عذرخواهی وزیر راه از بازنشستگان «هما»/وعده حل مشکالت به زودی
وزیر راه شهرسازی از کارکنان و بازنشستگان «هما» به دلیل عدم پرداخت حقوق عذرخواهی کرد و وعده حل مشکالت را داد.

چرا بنزین سوپر کم شده است؟
سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی علت کاهش عرضه بنزین سوپر را کاهش
تقاضا برای این نوع سوخت اعالم کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا ،فاطمه کاهی با بیان اینکه ایران اکنون ظرفیت تولید
روزانه تا  ۱۱۰میلیون لیتر بنزین را در کشور دارد ،اظهار کرد :تا پیش از سهمیهبندی
بنزین و شیوع کرونا ،سهم بنزین سوپر از مصرف کلی بیشتر بوده که با توجه به کاهش
مصرف بنزین در یک سال گذشته وهمچنین کاهش تقاضا به دلیل اختالف نرخ ،کاهش
بیشتری داشته است.

تن کیلومتر به روزرسانی شد /نرخ شاخص 3136 :ریال

نرخ شاخص تن کیلومتر با افزایش از مبلغ  2400به مبلغ  3136ریال به روز رسانی
شد و از تاریخ  9اردیبهشت ماه امسال به صورت متمرکز و ستادی در سامانه مدیریت
کنترل بارنامه اعمال می شود.
به گزارش تین نیوز ،غالمحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای خطاب به مدیران کل استانی این سازمان از
بروزرسانی شاخص حمل کاال بر اساس تن کیلومتر خبر داد.

آیا حق رانندگان خود مالک نادیده گرفته می شود؟
به تازگی و به دنبال مشکالتی که برای کامیونداران خود راننده یا همان رانندگان
خود مالک پیش آمده ،این قشر از جامعه حمل و نقل کاال که بر اساس آمار درصد
زیادی جامعه حمل و نقل جاده ای را تشکیل می دهند ،مطالباتی را برای رسیدن
به حقوق خود مطرح کرده اند.
به گزارش تین نیوز ،حامد امامی فعال بخش حمل و نقل کاال در این زمینه مطالبه
ای را در شبکه های اجتماعی مطرح کرد و پیگیری آن از سوی مسئوالن صنفی
را خواستار شد.

دولت عراق با اتصال راه آهن به ایران موافقت کرد
هیات دولت عراق با اتصال ریلی به راه آهن جمهوری اسالمی ایران از طریق خط
بصره  -شلمچه در جنوب این کشور موافقت کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از چهارشنبه ایرنا ،هیات دولت عراق در جلسه دیشب خود
با اتصال ریلی این کشور با جمهوری اسالمی ایران از طریق خط آهن بصره  -شلمچه
موافقت کرد«.حسن ناظم» سخنگوی دولت عراق و وزیر فرهنگ این کشور امروز در
کنفرانس هفتگی خود گفت که هیات دولت ،وزارت حمل و نقل این کشور را مکلف به
امضای این یادداشت تفاهمی با طرف ایرانی کرد.

برگزاری وبینار مشترک ایران و ژاپن در حوزه توسعه مبتنی بر حم لونقل همگانی
مدیرکل دفتر ارزیاب یهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل با اشاره به برگزاری وبینار مشترک ایران و ژاپن با موضوع توسعه مبتنی بر
حملونقل همگانی ( ،)TODبه تشریح دستاوردهای این نشست مجازی پرداخت.
به گزارش تین نیوز ،محسن صادقی ،مدیرکل دفتر ارزیاب یهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت
راه و شهرسازی با اشاره به وبینار برگزار شده مشترک ایران و ژاپن با موضوع توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی ( ،)TODاظهار کرد :با توجه
به رسالت دفتر ارزیاب یهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل ،در ایجاد ارتباط مؤثر ف یمابین حوزههای حملونقل و شهرسازی و همچنین
نقشآفرینی آن در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیتههای فنی مربوطه ،بر آن شدیم تا با توسعه همکاریهای بی نالمللی و تبادل
تجربیات ،موجب ارتقای موضوع توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی شده و بتوانیم متخصصان این حوزه را یاری کنیم.
وی گفت :در همین راستا از ماههای قبل ،با دفتر سازمان همکاریهای بی نالمللی ژاپن (جایکا) مذاکره شد تا سمینار مشترکی در این حوزه برگزار
شود .خوشبختانه با توجه به وجود اسناد باالدستی بهروز و منسجم در کشور و همچنین برنامههای اخیر معاونت حملونقل برای اجرایی سازی
آنها ،موضوع با استقبال طرف ژاپنی برای بهرهمندی از تجربیات ایران مواجه شد و بنای همکاریهای مشترک آتی گذاشته شده است.

 ۲۰۰۰دوربین ثبت تخلف در جادهها نصب میشود

سرمایه گذاری  ۱۰۰میلیون دالری جهت اقدام فوری هنگام سوانح دریایی

ا ر تقا ی ا یمنی جا د هها د غد غه ا صلی سا ز ما ن ا ست ا ز بر نا مهریزی
برا ی نصب  ۲۰۰۰د و ربین ثبت تخلفا ت د ر جا د هها ی کشو ر خبر د ا د .
باتوجه به اهمیت موضوع ایمنی در حمل و نقل و تأثیر آن در توسعه اقتصادی ،نامگذاری این روز به عنوان
روز ایمنی حمل و نقل در راستای تأکید بیش از پیش بر رعایت نکات ایمنی
در شقوق مختلف حمل و نقل و از جمله بخش حمل و نقل جادهای بوده است.
به این ترتیب موضوع حیاتی و مهم ایمنی هر ساله مورد توجه آحاد مختلف
جامعه به ویژه دستگاههای مربوطه قرار گیرد و اهمیت آگاهسازی جامعه،
آموزش و انجام اقدامات مؤثر در زمینه ارتقای ایمنی مورد توجه قرار گیرد.

انتقال و جابجایی بیش از  ۱۳میلیون بشکه نفت خام از این منطقه ،وجود بیش از  ۸۰۰سکوی
اکتشاف و استخراج نفت و گاز ،وجود هزاران شناور نظامی و سنتی ،وجود پهنه وسیعی از
سواحل و زیستگاههای ارزشمند ،تنوع گونهای گیاهی و جانوری و آبزیان ،این منطقه را به
یکی از حساس ترین و مهم ترین اکوسیستمهای دریایی جهان تبدیل
کرده است.در سال  ،۲۰۰۸سازمان بین المللی دریانوردی ()IMO
به عنوان یک آژانس تخصصی در امور دریانوردی و کشتی رانی بین
المللی با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان،
منطقه خلیج فارس را به عنوان منطقه ویژه دریایی معرفی کرد.

داریوش امانی-رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای
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راه روشن است

نادر پسنده -مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

پندهایی از آمار جابجایی بار ریلی جنوب شمال در سال 1323

عباس قربانعلیبیک-کارشناس حمل و نقل

بررسی حمل و نقل ریلی بین چین و اروپا نشان می دهد مزیتهای بسیار زیادی در این شیوه
حمل و نقل وجود دارد از جمله اینکه زمان جابجایی کانتینر از  ۴۵روز در روش دریایی به
حدود  ۱۲روز کاهش پیدا م یکند .تعداد قطارها در سال  ۲۰۲۰به  ۵۰۰۰قطار در سال افزایش
پیدا می کند که نزدیک  ۱۵قطار در روز می شود (هر قطار .)TEU 80
بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی راه آهن ها  UICدر مطالعات
 Eurasian rail corridorsدر سال  ،2017تعداد قطارهای
اروپا آسیا طی سه سال  2014تا  2016از حدود  300به حدود  1800رام
و جابجایی بار از  25هزار به  145هزار کانتینر معادل  TEUرسید

هفتهانهم

