
راه آهن ظرف مدت حداکثر سه ماه آینده با همکاری مشاور، زمینه استقرار سرمایه گذار را در سه 
فاز در بندر خشک اینچه برون فراهم آورد.راه آهن ظرف مدت حداکثر سه ماه آینده با همکاری 
مشاور، زمینه استقرار سرمایه گذار را در سه فاز در بندر خشک اینچه برون فراهم آورد.حضور سرمایه 
گذاران در بندر خشک از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر چنانچه 
راه آهن نتواند با همکاری مشاور طرح جانمایی استقرار زون های مختلف 
سرمایه گذاری را مشخص کند با استفاده از ظرفیت دیگر دستگاه ها این 
اقدام را خواهیم کرد.مرز گلستان ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به 
بندر خشک است و می تواند پایانه قدرتمندی در ترانزیت کاالها باشد.

   

8 روز تا پایان مهلت انتقال ســند کامیون ها به مالکان واقعی 

 نوبت دهی مراکز معاینه فنی برای خودروهای گازسوز ممکن نیست 

 همکاری شهرداری و شرکت متروی تهران در پروژه قطار ملی  »خلبان« مقصر سانحه هواپیمایی کاسپین در بندر ماهشهر

مهلت ۳ ماهه به راه آهن برای جذب سرمایه گذار در بندرخشک اینچه برون 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفته است: ایران با بیش از ۴۶ درصد و ۶۹ میلیون دالر کاهش درآمد پروازهای 
عبوری و ناوبری هوایی نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۸ دنیا را از نظر کاهش درآمدهای ناوبری به خود اختصاص داده است.

به گزارش تین نیوز، سیاوش امیر مکری از پیش بینی کسب درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تا سال ۲۰۲۰ خبرداده 
و در این رابطه به ایرنا گفته است: بر اساس پیش بینی ها تعداد پروازهای عبوری ۸۳ هزار مورد با کسب درآمدی بالغ بر ۷۹۰ میلیارد تومان خواهد بود.

او در ادامه افزوده است: همچنین  بر اساس پیش بینی بدبینانه تعداد پروازهای عبوری سال ۲۰۲۰ تنها ۵۳ هزار مورد و درآمد حاصل نیز ۵۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.

ANSP( در مناطق مختلف دنیا در  امیرمکری همچنین با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر درآمد شرکت های خدمات ناوبری هوایی )
نیمه اول سال ۲۰۲۰ گفت: در ۶ ماهه اول سال میالدی فرودگاه های جهان با کاهش درآمد ۶.۲ میلیارد دالری در این بخش روبرو بودند.

دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی اقدام به 
انتشار گزارش نهایی سانحه هواپیمای ام دی ۸۳ شرکت 
هواپیمایی کاسپین در فرودگاه بندر ماهشهر کرد که بر اساس 
آن خلبان مقصر این سانحه شناخته شده که در آن مدیریت 
ضعیف ترافیک هوایی توسط کنترلر رادار مرکز کنترل پرواز 
مشهود است.به گزارش تین نیوز، در گزارش دفتر بررسی 
سانحه سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: »در پی وقوع 
سانحه مورخ ۷/۱۱/۹۸ هواپیمای MD83 شرکت هواپیمایی 
کاسپین به هنگام فرود در فرودگاه بندر ماهشهر، اقدامات 

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های وزارت کشور، بر لزوم همکاری با شرکت مترو جهت 
انبوه سازی نمونه تولید شده از قطار ملی مترو تاکید کرد 
و گفت: این موضوع در قالب قرارداد تولید ۴۲۰ دستگاه 
واگن و پس از مشخص شدن درصد نهایی داخلی سازی 
این پروژه محقق می شود.به گزارش تین نیوز جلسه 
تشریح جزئیات و بازدید از پروژه قطار ملی مترو با حضور 
» حسین رجب صالحی« معاون امور شهرداری های 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، 

علی بیت اللهی -رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیخیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت راه، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هادی حق شناس-استاندار گلستان
این محور تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.این محور با ۱۴۴ کیلومتر مسافت در محدوده 
میاندوآب و میانه، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار بوده و ۳۲ کیلومتر از آن باقی مانده است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، ۲۰ کیلومتر باقیمانده نیز تا سال ۱۴۰۰ به اتمام می رسد.محور 
سرچم- میاندوآب از محورهای مهم کریدور شرقی - غربی در شمال غرب کشور 
است که این شهرستان را به سمت میانه و شمال کشور متصل می کند. کاهش 
۶۵ کیلومتری مسافت از میاندوآب  تا مرکز کشور و همچنین کاهش تصادفات 
جاده ای از نتایج مثبت احداث این جاده است و با بهره برداری از آن، تحولی در 
توسعه منطقه و رونق اقتصادی در بخش های روستایی و معدنی فراهم می شود.

در اطالعیه ای که در سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی خودروها آمده است استفاده 
از خدمات سیستم نوبت دهی برای خودروهای گازسوز امکان پذیر نیست و این 
خودروها بایستی قبل از معاینه فنی نسبت به تائید سیستم CNG اقدام نمایند.

در این راستا مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل کشور، سعید قیصر، پیش تر تذکر 
داده بوفد: به زودی خودروهایی که به صورت غیرمجاز دوگانه سوز شده اند و تعداد آن ها 
در کل کشور حدود ۲ میلیون است عرضه CNG به آن ها در جایگاه ها متوقف خواهد 

 ۱۰۰۰ ری برون شهری در خصوص نوسازی  یه سوا نجمن کرا نائب رئیس ا
دستگاه سواری کرایه بین شهری عنوان کرد: سازمان راهداری ۷۰ درصد قیمت 
سواری های کرایه بین شهری را در قالب تسهیالت به متقاضیان پرداخت خواهد کرد.

رضا بهشتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس جاده ای تین نیوز در خصوص نوسازی 
: پیرو جلسه ای که با رئیس کمیسیون  تاکسی های برون شهری عنوان کرد
صنایع مجلس مدیرعامل ایران خودرو داشتیم قرارداد این طرح به امضا رسید.

مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوربا اشاره به 
اینکه بهره گیری از مدهای جدید حمل و نقلی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان در دستور 
وزارت کشور قرار دارد، گفت: در این رابطه، طرح تراموای شهر رشت نیز به عنوان اولین 
شهر، در جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار گرفت.

 یکصد و شصت و دومین نشست شورایعالی عالی ترافیک شهرهای کشور با حضور اعضای 
این شورا با دو دستور کار بررسی بکارگیری سامانه حمل و نقلی تراموا در شهر رشت و بررسی 
تجربیات موفق در کاهش تصادفات رانندگی درون شهری در وزارت کشور تشکیل شد.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: هنوز وثیقه های اوراق مشارکت سال 
۹۸ فراهم نشده است و اداره امالک شهرداری تهران در حال پیگیری موضوع است و 
تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد وثیقه نهایی شده است.به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، 
انتشاراوراق مشارکت می تواند بسیاری از مشکالت توسعه و تکمیل ایستگاه های 
مترو را برطرف کند.  ترزیق پول حاصل از واگذاری و فروش اوراق مشارکت در اوضاع  
فعلی مترو می تواند کمک زیادی به حمل و نقل عمومی شهر باشد. قرار است منابع 
مالی حاصل از این اوراق صرف تکمیل و توسعه خطوط ۶ و ۷و  بخشی از خط ۳ شود. 

شماره پانصد و  چهاردهم- نسخه آزمایشی -۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 رتبه ۱8 ایران در دنیا، از نظر کاهش درآمدهای ناوبری
تاکید وزارت کشور بر بهره گیری از سامانه های جدید حمل و نقلی 

 نوسازی تاکسی  برون شهری با تسهیالت 70 درصدی سازمان راهداری 

وثیقه های اوراق مشارکت سال 98 مترو فراهم نشد 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس نسبت به انتقال صوری سند مالکیت کامیون ها به شرکت های حمل و نقل هشدار داد و خواستار انتقال این اسناد به صاحبان واقعی خودروها در مهلت مقرر) 15 روز( شد. 

راهکارهای افزایش پایداری فرودگاه های کشور، بررسی می شود محور سرچم - میاندوآب  در سال ۱۴00 افتتاح می شود 

راه روشن است

هفته انهم

انجام مطالعات فرونشست زمین در ۹ فرودگاه کشور در حال انجام است هدف از اینکار را یافتن 
راهکارهای افزایش پایداری فرودگاه های کشور از آثار فرونشست عنوان کرد.با توجه به اینکه 
یکی از مخاطرات چند سال گذشته فرونشست بوده و فرونشست تبعاتی بر نشانه های وزارت 
راه و شهرسازی از جمله فرودگاه، ریل و بنادر دارد این مهم در دستور کار 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفت و در حال انجام است. 
همکاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( برای مطالعات فرونشست با مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی بسیار مناسب بوده است و کار در حال انجام است.

هفته انهم
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