
 با برنامه ریزی های صورت گرفته، پس از ۱۵ سال حمل مستقیم غالت از کشتی توسط قطار 
به مقاصد مختلف فراهم شد.با برنامه ریزی انجام شده توسط راه آهن و همکاری ارزشمند 
سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، شرکت بازرگانی دولتی و شرکتهای حمل و نقل ریلی، از 
 Summit Succes امروز تخلیه محموله اولین کشتی )به نام
( به قطار به صورت مستقیم، در بندر شهید رجایی آغاز شد.

وزن محموله این کشتی ۷۰ هزار تن است افزود: این محموله به سیلوهای 
شهرهای کرمان، یزد، اصفهان، تهران و مشهد حمل خواهد شد.

   

 درخواست چند انجمن از رئیس جمهور: پروژه های صنعت احداث تعلیق شود 

رانندگان خود مالک؛ کارگر یا کارفرما؟ 

سفرهای هوایی به پایین ترین سطح 20 سال گذشته رسید   تسلیت وزیر راه و درخواست شناسایی و مجازات عوامل جنایت ایرانشهر 

امکان حمل مستقیم غالت از کشتی توسط قطار پس از ۱۵ سال فراهم شد 

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: با افزایش و تقویت ناوگان جاده ای و ریلی، روزانه ۵۰ واگن و ۳۰ هزار 
تن کاالی اساسی از بندر امام خارج می شود.

به گزارش تین نیوز، محمد حجار زاده افزود: به دنبال تصمیم سازی برای تسریع در خروج کاال های اساسی از بندر امام خمینی )ره( و هم افزایی های 
بین بخشی ایجاد شده، روزانه ۵۰ واگن و نزدیک به ۳۰ هزار تن در بخش جاده ای از این بندر بزرگ تجاری خارج می شود.

او با اشاره برنامه ریزی خاص انجام گرفته برای اختصاص بنادر، ناوگان، تجهیزات و امکانات الزم برای تخلیه و بارگیری کاال های اساسی از جمله 
گندم، اظهار کرد: بندر امام خمینی )ره( با توجه به برخورداری از اسکله های مناسب، تجهیزات پرقدرت و انبار های با قابلیت نگهداری حجم باالی 

کاال های اساسی از جمله بنادر سرآمد به عنوان دروازه ورودی کاال های اساسی شناخته شده است.

یی در آخرین  لمللی حمل و نقل هوا نجمن بین ا  ا
گزارش خود درباره مسافرت های هوایی اظهار داشت 
تقاضای مشتریان در فوریه ۲۰۲۰ در مقایسه با همین 
ماه در سال گذشته ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.

این ارقام به شدت تحت تاثیر آمار چین قرار گرفته که با »فروپاشی 
سفرهای داخلی« مواجه است و تقاضا برای مسافرت هوایی 
در آن ۸۳.۶ درصد کاهش یافته است.منطقه آسیای شرق دور 
و اقیانوس آرام به ویژه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، 

وزیر راه و شهرسازی ضمن تسلیت جان باختن راننده 
کامیون حمل بارهای اساسی اعالم کرد: عوامل این جنایت 
شناسایی و مجازات می شوند.به گزارش تین نیوز، محمد 
تقی مهابادی راننده کامیون حامل کاال اساسی در روز ۱۲ 
فروردین ماه در جاده ایرانشهر به بزمان به ضرب گلوله 
توسط اشرار به قتل رسید.محمد اسالمی ضمن تسلیت در 
پی جان باختن محمد تقی مهابادی راننده کامیون حامل 
کاالی اساسی گفت: امروزه کشور در دو جبهه  مقابله و 
تامین کاالهای اساسی وارد عرصه مجاهدت شده است.

غالمحسین دغاغله-مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای علی امام- مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران  سعید رسولی-مدیرعامل راه آهن
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته متروی تهران تا پایان سال به ۳۰ رام قطار نیاز دارد. بخش 
عمده ای از این قطارها در شهریور و دی ماه سال گذشته به ناوگان متروی تهران افزوده شد، اظهار 
کرد: قطارهای باقی مانده در پایان مرحله مونتاژ قرار دارند و تست آنها به زودی آغاز می شود

.این ۳ رام قطار، آخرین سری باقی مانده از پروژه ۷۰ واگن یا ۱۰ رام قطار 
است، گفت: هر یک رام از آنها هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان 
در بر داشته و با رعایت ایمنی و استانداردهای الزم ساخته شده است.
زای  ۲و نیم دقیقه، به ا  برای دستیابی به سرفاصله حرکتی 
ریم،  ر نیاز دا ۳ رام قطا ۲ تا  هر یک کیلومتر خط مترو به 

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران در پاسخ به 
این پرسش که راننده ای که خود مالک کامیون است کارگر محسوب می شود یا کارفرما؟ 
گفت: برای اثبات کارگر یا کارفرما بودن راننده، رابطه کارگری و کارفرمایی باید دارای 
سه ویژگی اصلی باشد، ۱-شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار توسط انجام دهنده 
کار، ۲-تبعیت حقوقی )رابطه دستوری(،  ۳-تبعیت اقتصادی )رابطه مزدی(  وجود 
داشته باشد.به گزارش تین نیوز،  عبداهلل خانعلی افزود: طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر 
کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی درخواست کارفرما کار کند، 

کسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی گفت: طرح سه  رییس فرا
فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

عبدالکریم حسین زاده اظهار کرد: یکشنبه هفته گذشته که جلسه مجلس قرار بود به صورت مجازی 
برگزار شود من در محل صحن مجلس حاضر شدم و ضمن رایزنی با رییس مجلس، طرح سه 
فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور را در یک ماده و ۱۱ تبصره و با امضای ۱۶ نفر از نمایندگان 
تحویل آقای قاضی زاده هاشمی کردم، ایشان نیز این طرح را به اداره قوانین ارجاع کردند.

 عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 
در سال جاری خبر داد و گفت: نظر فرمانداری با شورای شهر در این زمینه مشترک است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران 
درباره اینکه گفته می شود فرمانداری تهران  با مصوبه افزایش نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل 
و نقل عمومی تهران برای سال 99 مخالف است اظهار داشت: افزایش کرایه حمل و نقل 
عمومی برای سال جاری همان میزان مورد نظر هیأت تطبیق فرمانداری و شورای شهر است.

امکان ثبت جابه جایی ارزیابی کانتینر به صورت غیرحضوری در بندر شهید رجایی فراهم شد.
به گزارش تین نیوز، با توجه به شیوع کرونا و جلوگیری از تردد غیرضروری در 
سطح بندر شهید رجایی در راستای تسهیل در ارائه خدمات و انجام رویه دورکاری 
از روز گذشته )۱۵ فروردین ماه( امکان ثبت جابه جایی ارزیابی کانتینر به صورت 
غیرحضوری و از طریق درخواست الکترونیکی فراهم شده است. بر همین اساس 
نند درخواست پذیرش جابه جایی کانتینر  ترخیص کاران و صاحبان کاال می توا
را یک روز قبل ثبت کرده و روز بعد نیز ارزیابی و نمونه برداری انجام خواهد شد.

شماره چهارصد و بیست و دوم- نسخه آزمایشی -۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹

تین
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خروج روزانه ۵۰ واگن و ۳۰ هزار تن کاالی اساسی از بندر امام+جدول 

کرایه مترو و اتوبوس ۲۳ درصد گران می شود

طرح سه فوریتی مجلس برای قرنطینه کامل کشور 

 امکان جدید برای صاحبان کاال: ثبت غیرحضوری جابه جایی کانتینر 

تعدادی از انجمن های مرتبط با صنعت احداث، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تعلیق پروژه های صنعت احداث شدند. 

تشکیل ستاد حمل کاالهای اساسیافزودن ۳ رام قطار جدید به ناوگان متروی تهران

راه روشن است

هفته انهم

سال گذشته با توجه به دستور مقام عالی وزارت و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای تدابیر ویژه ای برای حمل کاالی اساسی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اتخاذ 
شد.سال گذشته با توجه به دستور مقام عالی وزارت و تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار 
کشور گرفته شد و طبق دستور ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تدابیر ویژه ای برای حمل کاالی اساسی با توجه به پایان 
سال و شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور اتخاذ شد. تشکیل ستاد 
حمل کاالهای اساسی در ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای و کلیه ادارات راهداری سراسری کشور از جمله اقداماتی بود

هفته انهم
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