
   

 درخواست آزادسازی 5 ساله واردات خودرو هیبریدی به شورای نگهبان رفت 

600 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم 

بررسی نهایی نرم افزار انتقال اطالعات ایمنی فرودگاه ها  جلوگیری از خروج ارز با توان مهندسی 

 توافق مهم سوختی ایران و ترکیه در بخش ترانزیت 

یک روز پس از اخبار تازه درباره توقیف یک کشتی انگلیسی با نام »استینا ایمپرو« در تنگه هرمز واکنش ها به این اقدام ادامه دارد.

 به گزارش تین نیوز، بنا بر گزارش های رسیده از سازمان بنادر و دریانوردی، این کشتی به علت عدم رعایت قوانین بین المللی در انتخاب مسیر ورود به 
تنگه هرمز و عدم رعایت اصل عبور بی ضرر از تنگه هرمز، امنیت تردد کشتیرانی در این منطقه را به خطر انداخت و با درخواست این سازمان به سمت 

آب های ایران هدایت شده است.

نفتکش انگلیسی برخالف قوانین بین المللی از مسیر خروجی وارد تنگه هرمز شد و با خاموش کردن سیستم A.I.s کشتی که اقدامی خطرناک 
محسوب می شود به هیچ یک از اخطارهای ارائه شده توجه نکرد. عالوه بر موارد ذکرشده، این کشتی با واردکردن پسماند نفت موجود در مخازن خود 
موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک دریایی بسته شده است.کشتی »مصدر« انگلیس که با پرچم لیبریا 

در تنگه هرمز در حال حرکت بود، بامداد شنبه مسیر خود را به طرف بندر رأس تنوره عربستان تغییر داد.

مسوول راه اندازی مرکز عملیات ایمنی و اضطراری با 
اشاره به بازدید و بررسی نهایی پروژه قابل افتتاح فاز 
نخست مرکز عملیات ایمنی و اضطراری توسط مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افتتاح آن توسط 
وزیر راه و شهرسازی خبر داد.امیرحسین رحیمی با اشاره 
به اینکه فردا )30 تیر( فاز نخست مرکز عملیات ایمنی و 
اضطراری توسط وزیر راه و شهرسازی افتتاح می شود، 
گفت: پنجشنبه 27 تیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به منظور بررسی 

مدیر امور مهندسی شرکت راه آهن کشش در گفتگو با 
هفته نامه »حمل ونقل« با استناد به گزارش آماری عنوان 
کرد که این شرکت با اتکا به تیم مهندسی خود، باعث 
کاهش هزینه های ارزی و خروج آن از کشور شده است. 

به گفته مهدی مالسلمانی، مدیر امور مهندسی راه آهن کشش، 
این مجموعه در راستای کاهش هزینه ها و خروج ارز از کشور، 
پروژه های بازسازی دیگری نیز تعریف کرده که بالغ بر ۱۴ 
میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های تعمیرات شده است.

محسن اعتماد،  مدیر کل راه آهن قم محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عبداهلل خانعلی، رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران 
سرمایه گذاران بخش خصوصی شریک تجاری این سازمان محسوب می شوند، با توجه به اینکه بعضی 
قراردادها به دلیل نوسانات ارز از زمان انعقاد قرارداد تا موقعیت کنونی دچار مشکالتی شده، از سوی 
سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه گذاران این قراردادها حمایت می شود.این سازمان در قراردادها 
تعهدی به اعطای تسهیالت از محل وجوه اداره شده به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی ندارد، اما به طرح های سرمایه گذاری بندر چابهار از محل کمیته 
وجوه اداره شده این سازمان تسهیالتی اعطا می شود. اگر به طرح های 
سرمایه گذاری تسهیالت از محل وجوه اداره شده اعطا شود، نمی توان 
به آن یارانه ای تخصیص داد و طرح باید با الویت و تسریع به پایان برسد.

در یک نگاه دقیق و فنی باید ببینیم به جای ریل جمع آوری شده چه طرحی داریم و قرار است چه 
پروژه ای تعریف کنیم و ایستگاه محمدیه را به چه شکلی مورد استفاده قرار دهیم که امور را تسهیل کند.
با نگاه کارشناسی و مطالعات فنی، بخشی از خطوط بالاستفاده و متروک خط آهن قم جمع 
آوری می شود. با تصویب هیات مدیره راه آهن، خطوط راه آهن در 
امتداد بلوار امام رضا )ع( که بالاستفاده مانده جمع آوری خواهد شد.

برای جمع آوری خط ریل دورشهر پس از ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری در دفتر 
فنی و با حضور مسئوالن گرفته می شود تا با طرحی جامع و دقیق اقدام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان آذربایجان شرقی در تشریح آخرین 
اقدامات انجام شده در بخش جاده ای این استان، گفت: عملیات بهسازی محورهای 
مواصالتی و شریان های اصلی و فرعی به طور گسترده در این استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز اروجعلی علیزاده در گفت وگو با این شبکه خبری اظهار کرد: برای تکمیل 
طرح های بهسازی جاده ها در استان آذربایجان شرقی 500 تا 600 میلیارد تومان برآورد شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از راه اندازی کمپین پیشگیری از آسیب  ترافیکی به 
کودکان در شبکه های اجتماعی خبر داد.

به گزارش تین نیوز،  فاطمه باختری اقدم در مورد دالیل راه اندازی این کمپین که در اینستاگرام به 
آدرس Baby_seat_car  و در تلگرام به آدرس https://t.me/Baby_seat فعال 

است، به این شبکه خبری گفت: حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ در ایران است و در این بین 
کودکان جزو گروه آسیب پذیر هستند

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی طی سال های اخیر اعتبارات 
ویژه ای را برای توسعه بندر چابهار اختصاص داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسالمی در نشست 
تخصصی کارگروه دریایی بندر چابهار، افزود: بندر چابهار دوره رشد و بالندگی را طی می کند، برای رونق 

این بندر اقدام هایی نظیر تامین بار، تسریع در ساخت و سازها، مدیریت عملیات و برنامه ریزی برای 
فرآیند رشد با جدیت پیگیری می شود.

مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(،گفت: براساس امضای تفاهم 
نامه میان این شرکت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی مقرر شده است تا در 

طراحی خط ۱0 مترو، ایستگاهی هم به نمایشگاه اختصاص داده شود.
 علی امام در مراسم امضای تفاهم نامه و همکاری مشترک در احداث ایستگاه نمایشگاه؛ 

فی مابین این شرکت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران،گفت: براساس اسناد باالدستی، به جز 7 خط فعلی مترو که در دست تکمیل است، 

شماره دویست و شصت و  هفتم- نسخه آزمایشی -۲9 تیر ماه 1398

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

 نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز چرا توقیف شد؟ 

تسریع در ساخت و سازهای توسعه ای بندر چابهار 

 راه اندازی کمپین برای پیشگیری از آسیب  ترافیکی به کودکان 

 عبور خط 10 مترو از نمایشگاه بین المللی 

هفتهانهم
راهروشناست

 ناوگان ترانزیت ایرانی که از خاک ترکیه عبور می کنند، مجاز هستند با باک های استاندارد، به صورت باک 
پر تنها به شرط پلمب در باک ، از خاک ترکیه بدون پرداخت هیچ هزینه ای عبور کنند.پس از پیگیری ها 
و برگزاری جلسات مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران با 
مسئوالن کشور ترکیه، توافقی در زمینه عبور ناوگان ترانزیت ایرانی از خاک ترکیه، 
صورت گرفت.بر اساس توافق انجام شده، ناوگان ترانزیت ایرانی که به صورت 
عبوری از خاک ترکیه به مقاصد کشورهای اروپایی و سایر کشورها عبور می کنند، 
مجاز هستند مانند گذشته با باک های استاندارد، به صورت باک پر، تنها به شرط 
پلمب در باک هایشان از خاک ترکیه بدون پرداخت هیچ هزینه ای عبور کنند.

واردات خودروهای هیبریدی به کشور قطعا نه به نیروی کار صدمه ای وارد می کند و نه تولید کشور را متاثر خواهد ساخت چرا که خودروسازی ایران تا به امروز موفق به تولید این نوع خودرو نشده است. 

سرنوشت ریل  های متروک قم همچنان نامعلوم؟  ارائه تسهیالت ویژه به سرمایه گذاران حوزه گردشگری دریایی درچابهار 

هفتهانهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-5/192700-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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