
   

این موفقیت ناشی از موفقیت روسها در استفاده از فرصت های بدست آمده صنعت هوایی روسیه 
در پی تشدید تحریم آمریکا علیه آن کشور است. این موتور تمام روسی جانشین موتور آمریکایی 
پی اند دبلیو 1400 جی میگردد G 1400 P&W( ( موتوری که در پی تشدید تحریم روسیه توسط 
آمریکا در سال 2017 از سبد انتخاب ایرکوت خارج و موتور روسی پی دی 
14 جایگزین آن شد.الزم به یادآوری است که در پی مناقشات سال 2014 
روسیه و اوکراین، اروپا و آمریکا تحریم های جدی تری را علیه روسیه اعمال 
کرده بودند که در سال 2017 تشدید گردید. موتور پی دی 14 در سال 2009 
با بهینه سازی موتور پی اس -90 میلیارد دالر پا به عرصه وجود نهاد. 

ورود به شهر های قرمز و نارنجی برای پالک های غیربومی؛ ممنوع 

آخرین وضعیت رسوب کاال در بنادر ایران 

فرودگاه بیرجند میزبان پارس ایر می شود  همراهی راه آهن با دانش آموختگان افغانستان جهت توسعه ریلی 

موفقیت موتور روسی در آزمایش های زیستی ایکائو 

کارشناس حمل و نقل و ترانزیت با تأکید بر اینکه ضرورت دارد کشتیرانی تجاری در دریای خزر مورد تمرکز جدی نهادهای مربوطه قرار گیرد، 
گفت: دریای خزر می تواند محدودیت های ترانزیتی ایران به سمت شمال را محو کند.

به گزارش تین نیوز، علی ضیایی در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: از جمله ظرفیت های مهم و بالقوه ایران، موقعیت 
جغرافیایی راهبردی است که می تواند بسترساز نقش پررنگ ایران در ترانزیت کاالهای تجاری بین المللی و احصاء منافع سرشار اقتصادی و 

سیاسی برای کشور باشد.

این کارشناس حمل و نقل و ترانزیت ادامه داد: کریدورهای حمل بار بین المللی عالوه بر فراهم آوردن عواید ترانزیتی برای کشور، به توسعه 
صادرات ایران نیز خواهد انجامید.وی اظهار داشت: کریدورهای گذرنده از ایران شامل دو محور شرق به غرب و شمال به جنوب است، کریدور 
شرق به غرب کارکرد انتقال بار چین به اروپا و کریدور شمال به جنوب مختص متصل کردن روسیه و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، 

به خلیج فارس و آب های گرم بین المللی است.

عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان 
جنوبی اظهار داشت: شرکت هواپیمایی پارس به تازگی پس 
از انجام ممیزی ها و بازرسی های مختلف توسط کارشناسان 
سازمان هواپیمایی کشوری گواهینامه بهره برداری را 
دریافت کرده و از اردیبهشت سال آینده فعالیت پروازی 
خود را در فرودگاه بیرجند آغاز خواهد کرد. طهماسبی افزود: 
این شرکت جهت آغاز فعالیت خود، سه فروند هواپیمای 
بمباردیر را وارد کشور کرده است. این مدل هواپیما ساخت 
کشور کاناداست که توانایی پذیرش ۵0 نفر مسافر را دارد 

سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در هفدهمین نشست رویداد سه شنبه های ریلی با طعم 
فناوری که با حضور سفیر افغانستان در تهران به اتفاق هیات 
همراه در مورخ 19 اسفند در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن 
برگزار شد، اظهار کرد: هفدهمین رویداد سه شنبه های ریلی 
در حال برگزاری می شود که با حمایت و عنایت خداوند 
متعال و با همکاری دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و 
صنعتگران حوزه ریلی اتفاقات ارزشمند و ماندگاری در سال 
1۳99 در صنعت حمل ونقل ریلی کشور رقم خورده است.

محمدعلی نائل قراملکی - مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان غربی محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد گرجی-مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی آسمان
ضرورت دارد، ظرفیت بنادر کشور از ۳00 به ۶00 میلیون تن ارتقا پیدا کند. بر اساس بررسی های 
صورت گرفته از سوی سازمان بنادر، کشور تا افق 1424 حداقل به دو برابر ظرفیت فعلی 
برای بنادر تجاری خود نیازمند است، بیان کرد: بنابراین، باید از حدود ۳00 میلیون تن به 
بیش از ۶00 میلیون تن ظرفیت در بنادر تجاری خود دست یابیم.

بنادر تجاری؛ به عنوان زیرساخت مهم توسعه و مراکز ایجاد اشتغال، 
ارزش افزوده و درآمد فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و 
دریانوردی باید بتواند با ایجاد و توسعه بنادر تجاری در سواحل مکران 
یک گام اساسی و راهبردی برای رسیدن به اهداف تبیین شده بردارد.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، وضعیت 11 ماهه رسوب انواع کاال، 
کاالهای کانتینری و کاالهای اساسی را در بنادر کشور تشریح و میزان تخلیه و بارگیری 

کاالهای نفتی و غیرنفتی را در این مدت اعالم کرد.
روانبخش بهزادیان درباره آخرین وضعیت رسوب کاالهای اساسی در بنادر کشور، اظهار 
داشت: در حال حاضر میزان رسوب کاالهای اساسی در بنادر کشور معادل ۳,۸ میلیون 
تن است که بیشترین میزان رسوب این کاالها شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر 

و روغن نباتی بوده و مربوط به بندر امام)ره( است.

در پی انتشار برخی آگهی های خرید و فروش حواله های ثبت نامی در سایت های 
اینترنتی و شبکه های اجتماعی، خودروسازان بر ممنوعیت این اقدام تاکید کردند.

برخی از برگزیدگان قرعه کشی های طرح های فروش خودروسازان، اقدام به فروش 
امتیاز خرید خودروی خود به اشخاص دیگر می کنند، در حالی که این شرکت نسبت به 
عواقب این اقدام هشدار داده و آن را غیر قانونی اعالم کرده  است. این اقدام از طریق 
اعطای وکالت بالعزل، تحویل چک  و غیره، به صورت غیرقانونی انجام می شود.

یک هفته پیش )12 اسفند( بود که وزیر راه و شهرسازی داریوش امانی را به عنوان 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منصوب کرد.

به گزارش تین نیوز،  پس از این انتصاب به تدریج تغییراتی در بخش های مختلف 
مدیریتی و معاونت های  این سازمان در حال انجام است.

این تغییرات به شرح زیر است:
- خداداد مقبلی: معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی

- بابک طالبی: سرپرست معاونت حمل و نقل

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران جزئیات ثبت نام طرح ترافیک سال 1400خبرنگاران را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عمار سعیدیان فر با اعالم خبر آغاز ثبت نام از 
خبرنگاران برای دریافت سهمیه طرح ترافیک سال 1400گفت: از روز چهارشنبه 20 
اسفند ماه فرآیند ثبت نام آرم طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال 1400 خبرنگاران 

آغاز و تا ۳0 فروردین ماه 1400 ادامه خواهد داشت.

شماره ششصدو سی و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
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افزایش سهم صادرات ایران به روسیه  معطل ظرفیت  ترانزیتی 
 تغییر در چند معاونت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

واگذاری حواله های ثبت نامی خودروها غیرقانونی است 

آغاز ثبت نام طرح ترافیک ١٤٠٠ خبرنگاران از فردا 

رئیس پلیس راهور: ورود به شهر های قرمز و نارنجی برای پالک های غیربومی ممنوع خواهد بود و پالک های بومی نیز نمی توانند از شهر های مذکور خارج شوند. 

برقراری دوباره پروازهای استانبول- ارومیه برنامه افزایش دو برابری ظرفیت بنادر ایران ظرف ۲۵ سال آینده 

راه روشن است

هفته ان هم

در پی شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته پروازهای استانبول از فرودگاه ارومیه متوقف 
شده بود که با پیگیری های انجام شده و مجوزهای صادر شده از 21 اسفند ماه امسال این پرواز 
به صورت برنامه ای دو بار در هفته توسط شرکت هواپیمایی ترکیش ایر انجام می شود.مدیرکل 
فرودگاه های استان بر تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های جدید به همراه 
کنترل و غربالگری مسافران مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا و سازمان 
هواپیمایی کشوری، همکاری و تعامل نمایندگان بهداشت جهت انجام 
تست مسافران خارجی مطابق با آخرین دستورالعمل سازمان هواپیمایی 
و نیز هماهنگی در صدور ویزای الکترونیکی مسافران تاکید کرد.

هفته انهم
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