
این ساختمان هزار و ۵۷۰ مترمربع زیربنا دارد و ساخت آن به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده است.
عالوه بر این پروژه سه طرح فرودگاهی شامل احداث دیوار حفاظتی فرودگاه زاهدان به طول۳ 
هزار و ۳۵۰ متر، احداث ساختمان پلیس حفاظت فرودگاه ایرانشهر با زیربنای ۷۳۲ مترمربع و 
ساخت ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه زابل با زیربنای ۷۹۵ مترمربع 
در دست اجراست که تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.
از این پروژه ها، احداث ساختمان پلیس حفاظت فرودگاه ایرانشهر 
۳۰ درصد، ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه زابل ۳۴ درصد و احداث 
دیوار حفاظتی فرودگاه زاهدان نیز ۴۰ درصد پیشرفت کرده است.

   

ظرفیت  بندر  چابهار ۴ برابر شده است 

 پارامترهای موثر در ارائه سهام شرکت های ریلی در بورس  

ایجاد فرصت های توسعه هوانوردی با جلب همکاری بخش خصوصی  فرودگاه های شمال کشور از وابستگی به ایرالین ها رها می شوند 

پیشرفت ۳۰ درصدی بهسازی فرودگاه زاهدان 

ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان با فرمان وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

 محمد اسالمی، وزیز راه و شهرسازی در سفر به استان سیستان و بلوچستان، با حضور در ایستگاه »جیگولی« واقع در بیست کیلومتری شهر 
زاهدان، فرمان آغاز ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان را صادر کرد.

طول راه آهن زاهدان-چابهار ٦۲٨ کیلومتر است و طبق برنامه ریزی ها، ریل گذاری ۱۵۰ کیلومتر از این محور تا پایان امسال انجام خواهد شد.

ایجاد کریدور تمام ریلی شرق کشور، اتصال چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی کشور، کمک به توسعه سواحل مکران از طریق 
ایجاد حمل و نقل ریلی، اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب های آزاد اقیانوسی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی ، 
صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات جاده ایی، ایجاد توسعه و امنیت پایدار در منطقه و ایجاد همکاری های دائمی با کشورهای منطقه 

و سایر کشورها با تبادالت تجاری و ترانزیتی از اهداف طرح راه آهن چابهار-زاهدان و ادامه زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد برشمرده شده است.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در پیامی به نخستین سمینار تخصصی هوانوردی 
عمومی شمال کشور بر ترغیب بخش خصوصی به عنوان 
شرکای تجاری فرودگاه ها، جهت ورود به این عرصه تاکید کرد.

سیاوش امیرمکری در این پیام با اشاره به اینکه امروزه صنعت 
هوانوردی و فرودگاهی دو رکن توسعه پایدار مناطق معرفی 
می شود که نقشی اجتناب ناپذیر در حیات اقتصادی صنایع 
مختلف دارند، تاکید کرده است: این نقش به نحوی چشم 
گیر و دارای اهمیت است یاد می کنند. در این میان شرکت 

مشاور مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت که 
توسعه هوانوردی در فرودگاه های شمال کشور با هدف 
خارج کردن اتکای این فرودگاه ها به ایرالین ها صورت 
گرفته و برای مقابله با تحریم ها و کاهش مشکالت 
این فرودگاه ها هم راهبردی درست محسوب می شود.

 آرمان بیات روز سه شنبه در نخستین سمینار هوانوردی 
فرودگاه های شمال کشور در رامسر افزود: صنعت هوانرودی 
به هر فعالیتی به غیر از ایرالین ها اطالق می شود و به عبارت 
دیگر ایرالین ها در بخش حمل نقل جاده ای مانند اتوبوس 

سردار سید کمال هادیانفر -رئیس پلیس راهور ناجاپیروز حناچی-شهردار تهران علی جزینی زاده-مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان
در تهران ۵٨۰۰ اتوبوس فعال داریم که ٦۰ درصد آنها عمر باالی ده سال دارند که باید نسبت به 
نوسازی آن اقدام کنیم.با توافقی که با خودروسازان داخلی انجام شده، تفاهمی را برای خرید ۱۲۰ 
دستگاه اتوبوس داشتیم و ۱۲۰ دستگاه مینی بوس انجام دادیم.  انعقاد این تفاهم نامه از اختیارات 
شرکت اتوبوسرانی باالتر بود و مجوزش باید از سوی شورای شهر ارایه 
می شد.امروز این مجوز را با دو فوریت از شورا خواستیم که نقیصه 
های موجود را حل کنیم. گفت: در تهران ۵٨۰۰ اتوبوس فعال داریم 
که ٦۰ درصد آنها عمر باالی ده سال دارند که باید نسبت به نوسازی 
آن اقدام کنیم. اواًل بدانیم که عمر باالی ده سال فرسودگی نیست

کارشناسان اقتصادی معتقدند که محدودیت های بازار سرمایه و خطرات عرضه سهام 
دولتی، دالیل تشکیل  حباب قیمت سهام در بورس ایران است. درواقع سیاست های پولی 
و مالی بر شکل گیری حباب در بازار سهامی که در ماه های اخیر، افزایش چشمگیری 
در بورس داشته اند تاثیرگذار است. چراکه منجربه هجوم بی سابقه مردم در بورس 
می شود.به گزارش تین نیوز، حاال دو سالی است که سهام شرکت های ریلِی باری 
که سودده هستند نیز در بورس ارائه شده است. معاون اقتصادی شرکت راه آهن از 
برنامه های این سازمان برای عرضه اولیه ۴ شرکت در بورس تا پایان امسال خبر 

در حالی که رانندگان کامیون معتقدند اگر کارمزد ٨ تا ۱۱ درصدی شرکت های حمل 
و نقل از اصل کرایه کسر شود به این دلیل که سود باد آورده ای نصیب شرکت های 
حمل و نقل می کند اقدام نادرستی است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بهام اعالم کرد: نرخ شاخص تن-کیلومتر، خالص پرداختی به  ین ا برای رفع ا
راننده بوده و کمیسیون و عوارض دولتی جداگانه محاسبه و به آن اضافه می شود.

به گزارش تین نیوز، چندی پیش و پس از به روز رسانی شاخص تن-کیلومتر ابهاماتی در مورد 
چگونگی پرداخت کرایه و کمیسیون شرکت های حمل و نقل برای رانندگان به وجود آمد.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« برای انتقال ایرانیان و دانشجویان شاغل 
به تحصیل در کشور بالروس، پرواز فوق العاده بدین منظور برنامه ریزی کرده است.

در پی شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان و تقاضای شماری از هموطنان مقیم 
نیان و دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور بالروس، مجوز  یرا ز جمله ا ا
لعاده برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« برای  انجام پرواز فوق ا
انتقال ایرانیان و دانشجویان شاغل به تحصیل در این کشور صادر شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعالم علل اصلی حریق در شناورهای 
سنتی، اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از حریق در این شناورها را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلیل اسالمی به 
تشریح دالیل اصلی حریق در شناورهای سنتی پرداخت و گفت: این مسئله را می توان در 
ابعاد مختلف بررسی کرد که ساختار ضعیف لنج های چوبی و فایبرگالس برای مقاومت 
در هنگام بروز حریق و ضعف آموزش خدمه شناورهای سنتی از مهم ترین آن ها است.

شماره چهارصد و  هشتاد- نسخه آزمایشی -۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹
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ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان آغاز شد 

 برقراری پرواز فوق العاده »هما« به پایتخت بالروس 

 نرخ شاخص تن-کیلومتر، خالص پرداختی به راننده است 

جلوگیری از حریق در شناورهای سنتی در دستور کار سازمان بنادر 

وزیر راه و شهرسازی گفت: روند توسعه و بهره برداری از بندر »شهید بهشتی« چابهار از سال ۱۳۹۶ تاکنون افزایش ۴ برابری داشته که این امر یک رکورد محسوب می شود. 

 فقط آقایان می توانند راکب موتورسیکلت های برقی باشند ۶۰ درصد اتوبوس های تهران باید نوسازی شوند 

راه روشن است

هفته انهم

بر  ا بر و  کنند  ه  د ستفا ا برقی  رسیکلت های  تو مو ز  ا نند  ا می تو ن  یا قا آ فقط 
. ست ا مه  هینا ا گو دن  بو ا  ر ا د زمند  نیا نقلیه  سیله  و ین  ا ز  ا ه  د ستفا ا نون  قا
هیچ  و  کنند  ه  د ستفا ا برقی  ی  رسیکلت ها تو مو ز  ا نند  ا می تو ن  یا قا آ فقط 
. ریم ا ند ن  یا قا آ برای  آن  ز  ا ه  د ستفا ا برای  دیتی  و محد
برابر قانون برای استفاده از این موتورسیکلت ها باید گواهینامه هم دریافت شود.

گفتنی است بر اساس ماده دو آئین نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین ماده 
یک آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی، داشتن پالک و گواهینامه برای 
تمام وسایل نقلیه که در راه ها تردد می کنند، الزامی است و استثنایی ندارد.

هفته انهم
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