
   

این بندر در سه فاز و با ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تن احداث خواهد شد. بر اساس مطالعات و 
هدف گذاری صورت گرفته، از سوی سازمان بنادر؛ یک بندر جدید بزرگ تجاری دیگر با قابلیت پهلو 
دهی کشتی های اقیانوس پیما در طول سواحل مکران ایجاد خواهد شد.بهترین گزینه ممکن و 
ارزیابی شده در محدوده شهرستان جاسک قرار دارد و انتظار داریم پس از 
افق ۱۴۰۴ که طرح جامع بنادر بازرگانی تا آن زمان نهایی می شود، به سمت 
مراحل اجرایی این بندر جدید پیش برویم. ساخت این بندر در سه فاز برنامه 
ریزی شده و ظرفیت پیش بینی شده برای آن، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تن 
است که از نظر ظرفیت به بزرگترین بندر تجاری کشور تبدیل خواهد شد.

درخواســت وزیر برای اولویت دریافت واکسن کرونا رانندگان حمل و نقل عمومی 

امضای تفاهم نامه همکاری هوانوردی با شرکت فرودگاه های هند

متروی تهران به ایستگاه راه آهن متصل می شود  متروی تهران جزء ایمن ترین متروهای جهان است 

جزئیات ساخت بزرگترین بندر کشور با ظرفیت تا ۲۰۰ میلیون تنی 

وزیران راه ایران و حمل و نقل عراق امروز شنبه درباره اتصال ریلی بین دو کشور بحث و گفت و گو داشتند که چشم انداز همکاری های مشترک 
در اتصال خطوط راه آهن محور گفت و گوی دو طرف بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، وزیر حمل و نقل عراق با انتشار بیانیه ای، مهمترین نکات درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل زمینی، دریایی، 
هوایی و ریلی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت و همچنین امکان اتصال راه آهن از شلمچه به استان بصره را ذکر کرد.

الشبلی آمادگی عراق را برای کار بر روی سیستم ترانزیت با طرف ایرانی بر اساس دستورالعمل اداری مبنی بر همکاری ترانزیتی با کشورهای 
همسایه مانند ترکیه، سوریه و اردن و حتی آغاز همکاری ها با طرف ایرانی را اعالم کرد.

وی در ادامه از برنامه ریزی برای تشکیل جلساتی به منظور حل و فصل مسائل باقی مانده و نهایی کردن توافق فیمابین خبر داد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از اتصال 
ایستگاه راه آهن به ایستگاه های مترو خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر؛ در سومین روز 
هشتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات 
و خدمات وابسته، سعید رسولی با حضور در غرفه شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: عملیات اتصال 
خط ۳ متروی تهران به ایستگاه راه آهن تهران و احداث 

یک گالری تا پایان امسال اجرایی می شود.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به مناسبت 
بیست و دومین سالگرد بهره برداری از متروی تهران و 
حومه با تقدیر از تالش های پرسنل این شرکت گفت: 
متروی تهران اکنون جزء ایمن ترین متروهای جهان است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هاشمی امروز )شنبه( 
ضمن بازدید از هشتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و 
صنایع تجهیزات و خدمات وابسته گفت: این نمایشگاه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شده و دست 
آوردهای خوبی در آن به نمایش گذاشته شده است.

داریوش باقرجوان-مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداریفرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
امروز متروی تهران بیش از ۲۵۰ کیلومتر شبکه و ۱۳۲ ایستگاه فعال دارد و در حال خدمات 
رسانی به شهروندان هستیم.این سفرها را مدیون زحمات و تالش خستگی ناپذیر پرسنل 
شرکت متروی تهران و شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه است و امروز نتیجه این 
پیگیری ها و اقدام ها را در رضایتمندی شهروندان می توان مشاهده 
امروز فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه بیست و دومین  کرد.
سالگرد بهره برداری از متروی تهران و حومه از تمام کسانی که 
برای تاسیس مترو تالش کرده اند قدردانی و سپاسگزاری می کنم.
قطار مترو در تهران اگرچه برروی ریل وارداتی به حرکت درآمد

راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از امضای تفاهم نامه 
همکاری با شرکت فرودگاه های هند برای استفاده از خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی 

هوانوردی یکدیگر خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، محمد امیرانی با 
اعالم این خبر افزود: هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه ایجاد زمینه برای شناسایی 
و همکاری در پشتیبانی در زیرساخت های هواپیمایی، ظرفیت سازی از طریق خدمات 
آموزشی و ارائه مشاوره در ایجاد راه حل های ANS )سرویس های ناوبری هوایی( است.

دکتر علیرضا رییسی در حاشیه شصتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در حال 
حاضر در دنیا یکی از نگرانی هایی که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی هم آن را 
اعالم می کنند، این است که با شروع واکسیناسیون این بیم وجود دارد که دولت ها یا 
حتی مردم بجای تمرکز بر روند مدیریت و کنترل بیماری کرونا، ذهن شان فقط به سمت 
واکسیناسیون منحرف شود. زیرا اگر قرار باشد واکسیناسیون به تنهایی مورد توجه قرار 
گیرد و پروتکل ها رعایت نشود و سایر اقدامات مورد نیاز برای کنترل بیماری انجام نشود، 
واکسیناسیون به تنهایی در این زمان کوتاهی که از آن گذشته قطعا خیلی مفید نخواهد بود

رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری کلمبیا و مشاور سابق سازمان های هواپیمایی 
امارات و عربستان به دبیرکلی سازمان جهانی هوانوردی )ایکائو( انتخاب شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، محمد سعید شرفی، کارشناس حقوق هوانوردی 
بین المللی در گفت وگو با خبرنگار مهر از انتخاب خوان کارلوس سالزار به عنوان دبیرکل 
سازمان جهانی هوانوردی )ایکائو( از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد و 
با رأی باالیی در شورای ایکائو )مهم ترین ارگان ایکائو( در روزهای گذشته خبر داد.

خودروهای دست دوم خود را به سایپا تحویل دهید و خودروی نو همراه با وام بگیرید. 
این خالصه طرحی است که یکی از خودروسازان روی سایت فروش خود قرار داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، بر اساس این طرح افراد می توانند خودروهای 
کارکرده خود را که زیر ۱۰ سال قدمت دارند به یکی از نمایندگی های ساپیا تحویل 
دهند. این خودروها پس از معاینات فنی بازسازی می شود و با گارانتی به خریداران 

فروخته می شود.
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اتصال راه آهن ایران - عراق محور گفت و گوی وزیران راه دو کشور 
تغییر دبیرکل ایکائو با فشار آمریکا، کانادا، عربستان و امارات 

تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شد

 خودروی کارکرده با خودروی صفر وام دار تعویض می شود 

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: وزیر کشور با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار در اولویت قرار دادن رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی پس از کادر درمان جهت تزریق واکسن کرونا شد. 

ــکالت رانندگان ناوگان عمومی جدی است پایتخت ۲5۰ کیلومتر شبکه مترو دارد  عزم دولت برای حل مش

راه روشن است

هفته ان هم

یک جفت الستیک اروپایی االن ۳۲ میلیون تومان است.از ابتدای امسال ارز یارانه ای ۴۲۰۰ 
برای تامین الستیک خودرهای سنگین حذف شد و الستیک از گروه ارز دولتی به ارز نیمایی 
تغییر مسیر داد.الستیک مورد نیاز رانندگان ناوگان عمومی بر اساس پیمایش تحویل می شود، 
افزود: بر این اساس پیمایش وسیله نقلیه عمومی به وزارت صمت ارائه و 
مطابق با آن الستیک در سامانه کاال تامین می شود.وزارت صمت قول داده 
برای تامین الستیک در انوع سایز و برندها مشکلی به وجود خواهد آمد، 
تصریح کرد: سازمان راهداری نقشی در تامین الستیک ندارد و مجوزهای 
مربوط به واردات، تولید و توزیع در زمان حاضر به عهده وزارت صمت است.

هفته انهم
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