
   

هر دریانورد بندر چابهار می تواند از طریق آدرس اینترنتی https://sp.pmo.ir نسبت به 
ارسال درخواست اسناد اقدام کرده و با شرط فراهم کردن کلیه شرایط احراز، گواهینامه های مهارت 
و شایستگی خود را در کمتر از سه روز کاری و شناسنامه دریانوردی را دو روز بعد از صدور مجوز 

نهاد گذرنامه ریاست جمهوری از طریق پست دریافت کند.
جهت سهولت و سرعت بیشتر در ارسال و دریافت اسناد دریانوردان، 
تفاهمنامه ای فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت ملی پست 
منعقد شده است. سامانه اینترنتی اعالم شده کامال دریانورد محور بوده 

و نیازی به مرجع واسطی برای صدور اسناد نیست.

اضافه شــدن ۶۴۹ کیلومتر خط ریلی جدید به شبکه راه آهن ایران تا تیر ۱۴۰۰ 

 آشفته بازاری به نام ترانشیپمنت 

عرایض بنده ذره ای از عظمت شهید سلیمانی نمی کاهد  هیچ تقاضایی از خرید عمده بلیت برای تور خارجی واکسن نداشتیم 

سامانه جامع دریانوردان چابهار راه اندازی شد 

معاون اول رییس جمهوری، مصوبه مربوط به اصالح برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ ُتن )لنج باری( را ابالغ کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت،  با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای 
دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از )۵۰۰( ُتن )لنج باری( اصالح و ابالغ شد.

در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰، مصوب شد ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کاالهای ملوانی ناشی از اجرای تصویبنامه یاد 
شده به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از محل اعتبارات 

مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.
همچنین ۲۰ درصد باقیمانده از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کاالی ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای طرح جایگزین و 
اشتغالزایی ملوانانی که شغل خود را از دست داده اند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از محل اعتبارات 

مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

محمد جواد ظریف از خانواده شهید سلیمانی به خاطر 
صحبت هایش در فایل منتشر شده از او در هفته گذشته 
عذرخواهی کرد.وزیر خارجه با درخواست بخشش از 
سوی مردم و خانواده شهید سلیمانی، گفت: عرایض 
بنده که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت  آن ندارم 
ذره ای از عظمت شهید سلیمانی و نقش بی بدیل او در 
بازآفرینی امنیت ایران، منطقه و جهان نمی کاهد، ولی 
اگر می دانستم جمله ای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا 
می کند، حتما همچون گذشته آن را بر زبان نمی آوردم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: تا کنون تقاضایی 
برای چارتر هواپیما یا خرید عمده بلیت جهت برگزاری تور 
خارجی تزریق واکسن کرونا نداشتیم. اخیرا علیرضا رییسی، 
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد کسانی که 
می خواهند زودتر و خارج از نوبت واکسن کرونا دریافت کنند، 
می توانند به سایر کشورها بروند. این گفته سخنگوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در حالی است که می دانیم کشورهای 
همسایه فعال به اتباع خارجی واکسن کرونا تزریق نمی کند 
هنوز صد در صد جمعیت خود را واکسینه نکرده است.

فرشاد مقیمی-مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودروبهزاد رحیمی-نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بهروز آقایی- مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
عملیات احداث فرودگاه سقز بسیار کند بوده و می توان ادعا کرد که درحال فراموشی است و 
این نگرانی وجود دارد که تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام نرسد.عملیات احداث فرودگاه 
سقز بسیار کند بوده و می توان ادعا کرد که درحال فراموشی است و این نگرانی وجود دارد 
که تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام نرسد و به سرنوشت سایر 
پروژه های ناتمام و نیمه کاره دولت دچار شود.هرچند پروژه فرودگاه 
سقز از سال 8۴ استارت خورده اما با وجود گذشت ۱۵ سال از آغاز آن، 
همچنان بالتکلیف مانده و تاکنون تکمیل نشده است. ضرورت تکمیل 
این پروژه محور سوال من، از آقای اسالمی وزیر راه و شهرسازی بود

یک راننده فعال بخش حمل و نقل ترانزیت از وجود آشفته بازاری به نام ترانشیپمنت )انتقال 
کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر( مواد سوختی در مرز ایران و افغانستان خبر داد.
به گزارش تین نیوز، حمید وطن پور گفت: ترانشیپیمنت در بازارچه مرزی منطقه ویژه 
اقتصادی ماهیرود واقع در مرز بین ایران و افغانستان به دلیل توقف های طوالنی مدت 
ناوگان، به بازی دو سر باخت برای راننده و کامیوندار تبدیل شده است.وی افزود: سود 
سرشار  این بخش از حمل و نقل، به جیب تجار افعانی و ایرانی و دالالن و نیز  شرکت 

های حمل و نقل کاغذی و البته تعدادی کامیوندار  سرازیر می شود.

محمدعلی اصل سعیدی پور گفت: طی روزهای گذشته، ۱۴ واگن روغن از یکی از 
کشورهای حاشیه دریای خزر و از طریق ریل روسی وارد اینچه برون گلستان شد که 

پس از تغییر بوژی، از طریق حمل ریلی وارد بندرامیرآباد شد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی ظرفیت های مخازن ایجاد شده روغن خوراکی 
توسط بخش های خصوصی را از مزیت های بندرامیرآباد عنوان کرد و افزود: در کنار 
انبارها و سیلوهای نگهداری کاالهای اساسی، بندرامیرآباد به مجموعه کاملی از پذیرش 

انواع کاالها، جهت صادرات، واردات و ترانزیت تبدیل شده است.

در حالی وزیر راه قول اعطای تسهیالت به ایرالین ها از محل صندوق توسعه 
ملی برای نوسازی ناوگان و حل و فصل مشکالت جاری شان را داده که برخی 
ایرالین ها توان بازپرداخت اقساط وام قبلی را هم ندارند. در حالی وزیر راه قول 
اعطای تسهیالت به ایرالین ها از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان 
و حل و فصل مشکالت جاری شأن را داده که برخی ایرالین ها توان بازپرداخت 
اقساط وام قبلی را هم ندارند. برای نمونه ایران ایر نه تنها توان بازپرداخت اقساط 

این وام را ندارد بلکه در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز مانده است.

شهردار تهران جزئیات تخلفات انجام شده در زمینه دریافت غیرقانونی واکسن کرونا 
توسط مدیران شهری را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه صبح 
امروز شورای شهر گفت: روز چهارشنبه گزارشی از یکی از سایت ها مبنی بر استفاده 
مدیران شهرداری از سهمیه واکسن کرونای پاکبان ها داشتیم. در بررسی ها مشخص 
شد که برخی انحرافات وجود داشته و یک رئیس ناحیه نیز عزل شد. صبح پنجشنبه نیز 

بنده توییتی درباره پیگیری خود زدم.

شماره ششصد و شصت وچهارم- نسخه آزمایشی -۱۲ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰
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جهانگیری مصوبه اصالحی جایگزینی شناورهای  دریایی  سنتی را ابالغ کرد 
صنعت هوانوردی دست به دامن صندوق توسعه

ترانزیت ۱۴ واگن روغن از مرز اینچه برون به بندرامیرآباد 

جزئیات تخلفات واکسن خواری توسط مدیران شهری پایتخت 

خطوط آهن یزد-اقلید، بستان آباد-تبریز، زاهدان-خاش، همدان-سنندج و رشت-کاسپین در خرداد و تیر ۱۴۰۰ به شبکه ملی راه آهن ایران خواهند پیوست. 

 افزایش قیمت امری طبیعی است عملیات احداث فرودگاه سقز بسیار کند است 

راه روشن است

هفته ان هم

زمانی که در تالطم های کالن اقتصادی قرار می گیریم، خودرو که کاالیی سرمایه ای به 
حساب می آید، بیشتر مورد تقاضا قرار می گیرد و افراد کثیری عالقه مند به سرمایه گذاری 
در این بازار می شوند.اما بخشی از دلیل فاصله قیمتی که میان دو قیمت کارخانه و بازار 
ایجاد می شد، به عرضه کم خودرو از خودروسازان نیز مرتبط بود؛ 
چراکه در اوایل سال ۱۳98 نسبت به سال ۱۳97، کاهش قابل توجه 
تولید خودرو ایجاد شد.در این شرایط مردم تا حدودی در بحث خرید 
و فروش خودرو تردید می کنند و همین موضوع سبب ایجاد شرایط 
نابسامان در بازار می شود و بالطبع، قیمت آن افزایش پیدا می کند.

هفته انهم
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