
   

 جزییات طرح نوسازی ناوگان مختص شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای 

مهمترین عوامل تصادفات شهری در دی  ماه 

 شهردار تهران: دریافت عوارض از طرح زوج و فرد قانونی است  راهزنان زورگیر دستگیر شدند + فیلم 

کلنگ زنی احداث قطار بستان آباد-سراب در روزهای آتی 

اگرچه » مصطفی تنها« سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفته است: بازار الستیک با توجه به کاهش فاصله قیمت های رسمی با بازار آزاد در مقایسه 
با ماه های پاییز به تعادل نزدیک شده و از ثبات نسبی برخوردار است اما یک راننده خود مالک با رد این ادعا می گوید:  افرادی که این ادعاها را مطرح 

می کنند از واقعیت بازار و قیمت ها دور هستند.

به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی با بیان این که چنین اظهاراتی فقط نمک پاشیدن به زخم رانندگان و کامیونداران است، از مسئوالن خواست از 
اتاق های دربسته خود بیرون آمده و به جای ارایه آمارهای غیر واقعی، آمارهای واقعی را به مردم ارایه دهند.

وی در پاسخ به این ادعای سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران که »فاصله قیمتی الستیک های سنگین نیز در بازارهای رسمی و غیر رسمی روند کاهشی 
دارد« اظهار کرد: کجا قیمت ها پایین آمده، افزایش قیمت 300 درصدی  چه مقدار کاهش داشته است؟ لطفا سری به بازار بزنید.

سمنانی همچنین با به اشتراک گذاشتن تصاویر زیر، خاطرنشان کرد: تصاویر زیر مربوط به رخدادی است که روز هفتم بهمن ماه )روز گذشته( به علت 
بی کیفیتی الستیک در جاده شهرضا اتفاق افتاد.

 به تازگی فیلمی از دستگیری تعدادی راهزن که در قالب 
یک باند به کامیون های حامل کاالهای گران قیمت حمله 
می کردند در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مورد توجه 
رانندگان و کامیونداران قرار گرفته است.به گزارش تین نیوز، 
در این فیلم که به نقل از خبرگزاری صدا و سیما منتشر 
شده، عنوان شده این راهزنان کامیون های حامل کاالهای 
ارزشمند و گران قیمت از جمله برنج، آهن االت، الستیک، 
اقالم بهداشتی و ... را شناسایی و با مجروح کردن رانندگان، 
اقدام به زورگیری و سرقت از این کامیون های می کردند.

شهردار تهران درباره اختالفی که میان شورای شهر و 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری در خصوص اخذ 
عوارض ورود به محدوده طرح زوج و فرد در سال جاری وجود 
دارد، گفت: اخذ این عوارض قانونی است و شورای شهر 
آن را مصوب کرده و فرمانداری هم آن را لغو نکرده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، پیروز حناچی در حاشیه 
هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمارها نشان می دهد امسال 

وضعیت آلودگی هوا بهتر است

نوراله اسعدی، مدیرکل بنادرودریانوردی خرمشهرعباس قربانعلی بیک از پیشکسوتان و مدیران پیشین راه آهن ایران  محمد وحدتی هالن ،رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی
روزنامه دنیای اقتصاد در  19/4/97 دیدگاه وزیر نیرو در دولت یازدهم را با عنوان »کلید خاموشی 
بحران« منتشر نموده که با مطالب مندرج در 13/10/97  با عنوان تبدیل بازی باخت- باخت مردم 
و مسئوالن به برد- برد همسو به نظر می رسد که به دلیل استدالل بسیار 
قوی، ابعاد کمی و راهکار پیشنهادی بدان اشاره می شود:   مدت زمان 
طوالنی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه های صنعت آب 
و برق به پرچالش ترین و بزرگ ترین تهدید فعالیت های وزارت نیرو 

تبدیل شده است؛ 

بندر خرمشهر در دوران قبل از انقالب فعالیت کانتینری و مسافری نداشت اما پس 
از جنگ تحمیلی بزرگ ترین پایانه مسافری دریایی و پایانه مجهز کانتینری در 

این بندر احداث شد.بندر خرمشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین 
و بزرگ ترین بنادر ایران، در شمال غربی خلیج فارس و در 

جنوب غربی ایران و در همسایگی جنوب شرقی عراق در محل 
تالقی رودخانه های اروندرود و کارون قرار دارد.این بندر با کشور 

عراق دارای مرز مشترک بوده و حلقه طالیی ارتباط تجاری کشور 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

عدم توجه به جلو با 39 درصد سهم در تصادفات رده اول علل تصادفات درون شهری 
را در دی ماه داشته است. سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
فزود: براساس تجزیه وتحلیل آمار  ترافیک پلیس راهور ناجا با اعالم این خبر ا
عدم رعایت حق تقدم با ۲7 درصد دومین عامل تصادفات شهری بوده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سایت پلیس راهور، سرهنگ رحمانی گفت: پس ازاین دو عامل 
به ترتیب تخطی از سرعت مطمئنه با حدود هشت درصد، تغییر مسیر ناگهانی با پنج درصد 

بر اساس برآورد شرکت ساخت و توسعه تاکنون 7۸ درصد از برنامه های اقتصاد 
مقاومتی در حوزه ریلی با رسیدن ریل به 4مرکز استان در سال جاری محقق شده 
است که همدان کرمانشاه ارومیه و گیالن از جمله این مراکز است.به گزارش خبرنگار 
تین نیوز خیراله خادمی روز گذشته به همراه رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی به منظور بازدید از زیرساخت های حمل و نقل اردبیل به این استان 
سفر کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از راه آهن میانه-اردبیل این پروژه 
را یکی از سنگین ترین و در عین حال فعال ترین پروژه های ریلی کشور معرفی کرد

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با شعار »بیایید در کاهش آلودگی هوا 
و صدا مشارکت کنیم« با حضور کالنتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، پیروز 
حناچی، شهردار تهران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در دانشگاه شهید بهشتی درحال برگزاری 
است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، براساس گزارش سازمان جهانی در سال ۲01۲ آلودگی 

هوا در ایران ساالنه بیش از ۲۶ هزار قربانی می گیرد.

با ایجاد خط کشتیرانی بین بنادر بمبئی- موندرا -کاندال-چابهار و بندر عباس اولین 
کشتی کانتینری از این مسیر وارد بندر شهید بهشتی چابهار شد.بهروز آقایی گفت: برای 
اولین بار با ایجاد خط کشتیرانی الینر بین بنادر بمبئی - موندرا -کاندال - چابهار و بندر 
عباس، با ورود اولین کشتی کانتینری در بندر شهید بهشتی چابهار، این خط کشتیرانی 
به صورت منظم دو هفته ای برقرار شد.وی افزود: این کشتی کانتینری در ساعت 10:30 

روز جاری )یکشنبه هفتم بهمن( در بندر شهید بهشتی چابهار پهلوگیری و تخلیه شد.
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 جان و مال رانندگان در خطر است، بی توجهی تا چه وقت؟ 
مرگ ساالنه 26 هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا 

تزریق 180 میلیارد تومان به پروژه ریلی اردبیل 

 خط کشتیرانی بنادر هند و چابهار راه اندازی شد 

هفتهانهم
راهروشناست

ادامه قطار تبریز به میانه که تا بستان آباد تکمیل شده است به سراب متصل خواهد شد که 
این پروژه توسط رئیس مجلس کلنگ زنی می شود. رئیس مجلس شورای اسالمی سفر 
دو روزه به استان آذربایجان شرقی خواهد داشت که بازدید، دیدار 
مردمی، سخنرانی، کلنگ زنی از جمله برنامه های این سفر خواهد بود.

رئیس مجلس صبح چهارشنبه، دهم بهمن ماه وارد تبریز می شود و 
بالفاصله به بستان آباد خواهد رفت. آقای علی الریجانی در این سفر 

بازدیدی از پروژه قطار تبریز- میانه در بستان آباد خواهند داشت

طرح نوسازی ناوگان مختص شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای« بعد از بحث و بررسی به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارسال می شود. 

 کلید خاموشی بحران با افزایش قیمت برق و آب 

هفتهانهم

ماهیت واقعی بندر خرمشهر در انقالب اسالمی احیا شد 
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