
براساس طرح جدید تعریف شده، همه وسائل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و 
سواری های کرایه عمومی به صورت لحظه ای رصد می شوند و در صورت بروز نقص فنی در آن ها، 
رانندگان، مالکان و شرکت حمل و نقل مورد نظر را مطلع می کنیم و اجرای این طرح از طریق خواندن 
کامپیوتر این خودروها به صورت لحظه ای اتفاق خواهد افتاد.نظارت 
بر سیستم حمل ونقل عمومی نیازمند سیستمی کردن آن است و باید 
بتوانیم وسائل حمل ونقل عمومی را در هر لحظه رصد کنیم که دراین 
راستا زیرساخت هایی ایجاد کردیم که از طریق ایجاد بانک اطالعاتی 
بزرگ، ضمن کنترل تردد این در جاده ها ایمنی مسافران را ارتقاء دهیم.

   

اطالعات افشا شده درباره هواپیمای اوکراینی محرمانه نبود 

ظرفیت تولید انبوه هواپیمای مسافربری وجود ندارد 

 بهره برداری از 56 پروژه ریلی به ارزش 600 میلیارد تومان  تصویب شهر فرودگاهی امام به عنوان هاب لجستیک هوایی کشور 

کاهش تصادفات جاده ای با رصد لحظه ای خودروهای عمومی 

وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود یک هزار کیلومتر خط ریلی جدید برای جا به جایی مسافران تا پایان سال افتتاح می شود.

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از ۵۶ پروژه فنی و زیربنایی در حوزه حمل و نقل ریلی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی به 
عنوان وسیله ای برای رفاه و تردد مسافران است، اظهار کرد:توسعه و پیشرفت نمادهایی دارد از جمله همین برنامه های افتتاحیه که نشان می دهد یک 

جریان زنده برای توسعه و پیشرفت وجود دارد. 

اسالمی با بیان اینکه توسعه پروژه های ریلی در سه محور مورد بهره برداری قرار گرفته است گفت: اول کیفیت بخشی به ناوگان حمل و نقل و نوسازی 
ان است که یک حرکت متفاوت نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: دومین محور توسعه زیرساخت های ریلی است که در این خصوص توانستیم ۵ استان کشور را به خط ریلی کشور متصل کنیم.

همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری های اقتصادی با 
کشورهای همسایه با محوریت صادرات- ترانزیت و اوراسیا 
با حضور وزیر نیرو، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، معاون 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، معاون امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسای سازمان های 
مناطق آزاد برگزار شد.مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و 
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آئین افتتاحیه 
این همایش گفت: مناطق آزاد ٨ گانه کشور، کریدورهای 
تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا هستند

یران اعالم  مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ا
کرد که در دهه فجر ۵۶ پروژه در سطح شبکه ریلی 
کشور به ارزش ۶۰۰ میلیارد به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سعید رسولی در مراسم 
افتتاحیه ۵۶ طرح ریلی کشور گفت: این ۵۶ طرح ریلی 
در بخش های مختلفی از جمله، بهسازی و نوسازی خطوط 
ریلی، بهسازی خدمات ایستگاهی، بخش های ارتباطی 
و عالئم الکترونیکی و هوشمند سازی انجام می شود.

سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن ابوالقاسم جاللی ، معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  داریوش باقرجوان ، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
افزایش تقاضای سفر از این فرودگاه به استان های هم جوار و کشورهای منطقه مهم ترین دالیل 
»هما« برای برقراری پروازهای جدید در جنوب کشور است.هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، پروازهای بین المللی »هما« را در 
جنوب کشور گسترش می دهد و بر این اساس پرواز از فرودگاه خلیج فارس 
عسلویه در استان بوشهر به مقصد فرودگاه بین المللی دوحه قطر در روز 
۲۰ بهمن ماه سال جاری برقرار شده است. این پرواز با هواپیماهای مدرن 
ATR در روزهای یکشنبه هر هفته با پرواز شماره ۶۵۲ در ساعت ۱۷ از 
فرودگاه دوحه قطر به مقصد فرودگاه خلیج فارس عسلویه انجام می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ایران با وجود داشتن نیروهای متخصص و فنی، در 
شرایط کنونی قابلیت و ظرفیت تولید انبوه هواپیمای مسافربری و ایجاد بازار و رقابت با شرکت 
های چند ملیتی صنعت هوایی را ندارد.سیدکمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران 
مجلس با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید هواپیمای مسافربری، 
گفت: خوشبختانه دانشمندان و متخصصان ایرانی در شرایط کنونی از لحاظ علمی و فنی در 
جایگاه بسیار برجسته ای قرار دارند، از این رو نیروهای جوان ما می توانند به تمام عرصه ها 
ورود کنند، البته حوزه پژوهش و تحقیق با تجاری سایز و تولید انبوه کامال متفاوت است.

یک راننده کامیون از جریمه متعدد خود توسط یک مامور با کد مشخص و همچنین شکایت 
از این موضوع به دادسرای نظامی خبر داد.به گزارش تین نیوز، این راننده در تماس با 
خبرنگار ما با بیان این که اصاًل شناخت و آشنایی با این مامور پلیس ندارد، با ارایه تصویری 
از جریمه هایی که در ساعت ها و زمان های متعدد توسط این مامور برای وی اعمال شده، 
می پرسد آیا این مامور که حتی او را نمی شناسد، با وی خصومت شخصی دارد؟او تاکید کرد: 
تصاویر )ضمیمه( نشان می دهد خودروی بنده به طور متناوب با یک کد مامور جریمه و 
حتی گاهی در طول روز جریمه هایی با اختالف ساعت یک ساعته برایم اعمال شده است.

در پی بروز سانحه هواپیمای شرکت کاسپین در مسیر تهران-ماهشهر که باعث خروج از باند 
و آسیب دیدن هواپیما شد، صحبت هایی درباره تعلیق خلبان این پرواز مطرح شد، اما تا کنون 
علت بروز مشکل در پرواز، علت دقیق بروز سانحه و دلیل تعلیق خلبان آن مشخص نشده است.

حدود دو هفته پیش هواپیمای مسافربری تهران - ماهشهر متعلق به شرکت هواپیمایی 
کاسپین ساعت ۷:۵۰ صبح هفتم بهمن ماه پس از فرود در فرودگاه ماهشهر، از باند 
خارج شد و پس از طی کردن عرض خیابان ورودی ماهشهر، کنار پارک نسترن متوقف 
شد که در این حادثه، خوشبختانه تمام مسافران به سالمت از هواپیما خارج شدند.

در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است ۶۲ درصد امکان ساخت کشتی 
در داخل وجود دارد و  ٨۵ درصد نیاز کشور در داخل تامین می شود و برای استفاده از 
ظرفیت کشتیرانی داخل عالوه بر تسهیالتی که در تبصره ۱٨ بودجه پیش بینی شده، 
۷۵۰ میلیون دالر از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، یک کارشناس 
صنایع دریایی می گوید: مشکل اساسی صنعت کشتی سازی )کشتی های غیر نظامی( 
بیش از آنکه به موارد تأمین مالی و تحریم ها مرتبط باشد به موضوعاتی از قبیل 
فناوری مدیریت، فناوری طراحی و مهندسی و فناوری ساخت و تولید مرتبط است.

شماره سیصد و نود و نهم- نسخه آزمایشی -۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 رشد یک هزار کیلومتری خطوط ریلی راه آهن تا پایان سال 

دلیل تعلیق خلبان پرواز تهران-ماهشهر چیست؟ 

 راز جریمه های متعدد راننده یک کامیون چیست؟ 

 مشکل صنعت کشتی سازی نبود پول است یا فناوری؟ 

رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، اطالعاتی که از سوی تیم کارشناسی بررسی سانحه اوکراین منتشر شده است را محرمانه ندانست اما معتقد است انتشار این اطالعات قبل از مشخص شدن تمام ابعاد سانحه در این مقطع بیشتر بهره برداری سیاسی از این سانحه را به دنبال دارد. 

فروش بیش از 450 هزار بلیت قطارهای نوروزی در 6 روز  افتتاح مسیرهای جدید بین المللی »هما« در جنوب کشور 

راه روشن است

هفته انهم

در ۶ روز از پیش فروش بلیت های قطارهای نوروزی بیش از 4۵۰ هزار بلیت به فروش رفته است.

بازسازی اساسی، ارتقا ایمنی و افزایش سرعت پیوسته قطارها از اهداف این پروژه ها است.

۵۰ درصد قطارهای ما به سمت مشهد مقدس سیر می کند و ما خود را                                             خادم امام رضا)ع( می دانیم.
در ۶ روز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی بیش از 4۵۰ هزار 
بلیت به فروش رفته است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ 
درصد رشد داشته است. همچنین شاهد رشد 9 درصدی در پیش 
فروش اینترنتی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. امیدواریم 
مسافران نوروزی سفر خاطره انگیز با قطار داشته باشند.

هفته انهم
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