
 در خصوص تاکسی هوایی در پایتخت برنامه مشخصی نداریم. هجدهمین کنفرانس 
ئمی نمایشگاه ها  سفند در محل دا 7 ا 6 تا  فیک  لمللی مهندسی حمل و ترا بین ا
9 اسفند خواهیم داشت. ر می شود و در حاشیه آن نمایشگاهی تا  در تهران برگزا
موضوعات ترافیکی و حمل و نقل در کشور از جمله محورهای این 
همایش است و موضوعاتی مانند مهندسی ترافیک، طرح هندسی 
معابر، اقتصاد و حمل و نقل، آموزش و مقررات، سیستم های نوین 
حمل و نقل از جمله مباحثی است که در هجدهمین کنفرانس 
بین المللی حمل و نقل و ترافیک مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.

   

 انباشت کامیون ها پشت مرز بازرگان به دلیل ممنوعیت ورود کاال بدون ثبت سفارش 

زمان افتتاح رسمی آزادراه تهران- شمال مشخص شد 

 4 پروژه ریلی بدون اولویت که با صرف هزینه باال راه اندازی شدند  فروش بلیت یک ایرالین ترکیه ای در ایران متوقف شد 

برنامه مشخصی برای تاکسی هوایی نداریم 

رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه،  توضیحاتی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز، حسن روحانی با بیان اینکه در موضوع هواپیمای اوکراینی حادثه صبح چهارشنبه اتفاق افتاد و ما در دولت بودیم افزود: آنچه در 
دولت مطرح شد، یک »سانحه« بود و من هم پرسیدم 7۳7MAX بود یا خیر که معلوم شد نبوده است. ما بعدازظهر جلسه شورای عالی امنیت ملی 

داشتیم که برای ماجرای عین االسد بود. ۳ تا ۵ و نیم جلسه بود و در آن هم گرچه بحث اصلی مان نبود اما آنجا هم »سانحه« مطرح شد.

روحانی گفت: شب لحن رئیس جمهور اوکراین متفاوت بود و اطالعاتی را می داد. با وزیر راه صحبت کردم که باز هم »سانحه« مطرح شد زیرا پدافند 
هوایی می گفت شلیکی نبوده است. پنجشنبه شبهات ما بیشتر شد.

رئیس جمهور اضافه کرد: غروب پنجشنبه که با ستاد کل صحبت می کردم تقریبا احتمال قوی بود که خطایی صورت گرفته است. گفتم اگر همینطور 
فکر می کنید، اعالم رسمی کنید. گفتند هنوز شبهاتی داریم.

یک شرکت هواپیمایی ترکی در بخشنامه ای به آژانس های 
خدمات هوایی و مسافرتی ایران در راستای عدم فروش 
ین شرکت، رسمًا اعالم ورشکستگی کرد. بلیت ا

 به گزارش تین نیوز، شرکت هواپیمایی اطلس گلوبال ترکیه 
که چند روز پیش اعالم ورشکستگی کرده بود به آژانس های 
خدمات هوایی و مسافرتی ایران اعالم کرده است که کلیه 
پروازهای این شرکت از ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ کنسل شده است از 
همین رو دیگر اقدام به فروش بلیت برای این شرکت نکنند.

یک کارشناس ریلی معتقد است اولویت در پروژه های ریلی 
باید با محورهایی باشد که تقاصای بار و مسافر و زیادی 
دارد و همچنین بر تحکیم روابط منطقه اثرگذار باشد که 
در نهایت منجر به کاهش فشار سیاسی و تحریم ها شود.

به گزارش تین نیوز عمده انتقادهایی که کارشناسان حمل 
و نقل ریلی در خصوص بهره برداری از پروژه های ریلی می 
کنند در خصوص نبود اولویت بندی در بهره برداری از پروژه 
های ریلی کشور است. این کارشناسان معتقدند که هزینه 
هایی که در پروژه های ریلی می شود باید سوده باشند. 

یوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیستپیروز حناچی، شهردار تهران
ملک پارکینگ پروانه برای شهرداری می ماند و تهاتری در کار نیست.اصال بحث تهاتر 
پارکینگ پروانه مطرح نیست. مالکیت پارکینگ برای شهرداری باقی خواهد ماند، بله به 
طور قطع مالکیت برای شهرداری خواهد بود.در یک قرارداد فی مابین شهرداری و بنیاد قرار 
است بنیاد صرفا مقاوم سازی و ایمن سازی پاساژ پروانه را انجام 
دهد و همچنان مالکیت برای شهرداری تهران محفوظ می ماند. در 
جریان بازدید روز جمعه خبرنگاران و اعضای شورای شهر تهران از 
پارکینگ پروانه و جمعه بازار آن، برخی شایعاتی مطرح شد مبنی 
بر اینکه شهرداری این پارکینگ را با بنیاد مستضعفان تهاتر کرده

آزادراه تهران- شمال روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته زیر عبور آزمایشی 
رفت تا هم ثبت پالک های خودروهایی که طی این دو روز از آزادراه عبور کردند 
آزمایش شود و هم این منطقه یکبار قبل از بهره برداری رسمی برای رفع نواقص 
احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.قطعه ای که به زودی مورد افتتاح رسمی قرار می گیرد 
از بزرگراه همت پس از تقاطع آزادگان آغاز می شود و در مسیر ۳۲ کیلومتری تا سه راهی 
شهرستانک در جاده قدیم کندوان ادامه دارد. مسافران شمال سپس وارد جاده قدیم 
کندوان می شوند و در منطقه مرزن آباد به منطقه چهار آزادراه تهران - شمال می رسند 

ینکه »طرح مقاوم سازی نقاط آسیب پذیر  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان ا
ر گرفت«  ه  آهن قرا ر را بتدای سال جاری در دستور کا ز ا شبکه ریلی کشور ا
جه نیست. ا ر با مشکل خاصی مو یلی کشو ضر شبکه ر ل حا ر حا گفت: د

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی با اشاره به تجربه 
راه آهن برای مقابله با بارش های شدید برف و باران اظهار داشت: در ابتدای سال جاری شاهد 
جاری شدن سیل در برخی از استان های کشور بودیم و شبکه ریلی در محور شمال و محور جنوب 
با مشکالتی مواجه شد که با همت کارکنان راه  آهن و مسئوالن استانی این مشکالت برطرف شد.

مقامات پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی که ماه گذشته در تهران سقوط کرد، در 
دومین نشست مشترک خود از ایران خواستند تا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، گلوبال تایمز نوشت، مقامات پنج کشور کانادا، اوکراین، 
افغانستان، سوئد و انگلیس در دومین نشست مشترک خود درباره هواپیمای اوکراینی 
سقوط کرده در ایران بر لزوم پاسخ گویی تهران به سواالت متعدد درباره این حادثه تاکید 
کرده و خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن شدند.

سردار مهدی حاجیان روز یکشنبه با اعالم این مطلب افزود: با توجه به افزایش وقوع سرقت در 
محور ریلی قزوین- رشت و حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار 
مأمورین پلیس راه آهن قزوین ، پلیس پیشگیری و فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین قرار گرفت.

وی یادآورشد : پس از برگزاری جلسات متعدد توسط ماموران انتظامی استان قزوین و 
نمایندگانی از عملیات و آگاهی پلیس راه آهن شمالغرب و کشور راهکار ها و تدابیر الزم 
برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احصاء و به واحد های انتظامی ابالغ شد. 

شماره چهارصد و سوم- نسخه آزمایشی -۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

روحانی: مسئولیت جلوگیری از پروازهای غیرنظامی با دولت نیست 

درخواست از ایران برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 

هیچ یک از خطوط ریلی در بارش های اخیر مسدود نشد 

سارق ادوات ریلی محور قزوین - رشت دستگیر شد 

معطلی کامیون از پنجشنبه هفته گذشته در مرز بازرگان تا امروز ادامه داشته و رانندگان هنوز امکان عبور ندارند و منتظرند تا صاحبان بار پس از ثبت سفارش کاالی خود، اقدام به ترخیص کاال از گمرک بازرگان کنند.  

تلفات آلودگی هوا دو برابر آمار تصادفات جاده ای است مالکیت پارکینگ پروانه برای شهرداری می ماند/ تهاتری در کار نیست 

راه روشن است

هفته انهم

تصادفات جاده ای ما در کشور سبب مرگ ۱6 هزار نفر در سال می شود اما آلودگی هوا تلفاتی 
تقریبا دو برابر تلفات جاده ای به دنبال دارد.در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرسنل سازمان 
محیط زیست را خانم ها تشکیل می دهند.امروز محیط زیست یک انتخاب اجباری است چرا 
که ما سال های طوالنی به طبیعت فشار وارد کرده ایم همچنین 
افزایش جمعیت و افزایش نیاز سبب وارد شدن آسیب هایی به طبیعت 
شده است. امروزه هیچ صنعت و فعالیتی وجود ندارد که دوستدار 
محیط زیست باشد. در حال حاضر ما با دو نوع آالیندگی مواجهیم 
که یکی از آنها سبب تغییر اقلیم و گرم شدن زمین می شود

هفته انهم
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