
   

۴۶ درصد موتورسیکلت های رسوبی جرائم راهنمایی و رانندگی دارند.این طور نیست که از 
این طرح اصاًل استقبال نشده باشد، به دلیل اینکه اطالع رسانی گسترده ای در این زمینه 
انجام شد هرکسی که برای آن به صرفه بود به ما مراجعه و موتورسیکلتش را ترخیص کرد.

۵۴ درصد از موتورسیکلت های رسوبی که عددی حدود ۸۳۷ هزار موتورسیکلت 
به دلیل تخلفات قضائی توقیف شده بودند، یا اینکه در تصادفات فوتی 
و جرحی نقش داشته اند، یا اینکه رها شده بودند و یا اینکه موتورسیکلت 
ابزار جرم بوده است. درست است که پلیس راهور فرایند ترخیص را انجام 
می دهد اما باید مراحلی طی شود تا متقاضی به پلیس راهور برسد

 ســاخت بندر بزرگ جدید در سواحل مکران تا ۱۴۱۱ و افزایش ظرفیت بنادر ایران 

تکذیب انجام پرواز بین ایران و انگلیس/ شرایط ورود مسافران 

اسالمی: تمام پروژه های راه و شهرسازی کشور با وجود تحریم ها فعالند  حمایت همه جانبه راه آهن از صنعتگران حمل ونقل ریلی 

۴۶ درصد موتورسیکلت های رسوبی با جرائم راهنمایی و رانندگی 

در سال گذشته مجموعا 2۶ هزار و ۴۷ نفر نیروی انسانی از جمله خلبان، کمک خلبان، مهماندار، مهندس تعمیرات، خدمات فرودگاهی، بازرگانی، 
حراست، اداری و مالی و ... در 1۷ شرکت هواپیمایی داخلی مشغول به کار بوده اند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در سال 9۸، هیچ مهندس پروازی در شرکت هواپیمایی فالی پرشیا، سپهران، ساها، کاسپین، وارش، ایران ایرتور، 
کیش ایر و آتا مشغول به کار نبوده اند.

*اشتغال بیشترین و کمترین خلبان و کمک خلبان در ایران ایر و فالی پرشیا

به طور کلی هزار و ۵9۷ خلبان و کمک خلبان در شرکت های هواپیمایی مشغول به کار بوده اند. ایران ایر با ۳۴۷ نفر، در میان سایر ایرالین ها 
بیشترین تعداد خلبان و کمک خلبان داشته و ماهان با ۳0۵، آسمان با 1۷9، ایران ایرتور با 11۸ و آتا با 100 نیروی انسانی متخصص در این بخش، 

به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

ششمین رویداد سه شنبه های ریلی با طعم فناوری با حضور 
مدیرعامل شرکت راه آهن امروز در محل  مرکز جهادی راه 
آهن برگزار شد و طی آن، از پروژه های سامانه هوشمند 
 )DAS سوخت گیری، سامانه دستیار لکوموتیوران )
و مدیریت بهینه عملیات سوخت گیری رونمایی شد.
به گزارش تین نیوز، در این نشست از سه پروژه ملی در 
راه آهن شامل سامانه هوشمند سوخت گیری، سامانه دستیار 
لوکوموتیوران  )DAS(و کارگروه تخصصی بهره وری 
)مدیریت بهینه عملیات سوخت گیری( رونمایی شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام پروژه های راه و 
شهرسازی در کشور فعال هستند و با وجود شرایط تحریم 
و مشکالت اقتصادی، عملکرد این حوزه خوب است.

 محمد اسالمی سه شنبه شب در جلسه بازآفرینی شهری 
آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه امروز پس از 
12 سال با همتی که وجود داشت آزاد راه 20 کیلومتری 
تبریز - سهند افتتاح شد، گفت: به قطع یقین این آزاد 
راه تاثیر ماندگاری در زندگی مردم خواهد داشت.

قدرت اله نوروزی-شهردار اصفهانخیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور سردار سید کمال هادیانفر-رئیس پلیس راهور ناجا
بخش مهمی از بزرگراه قزوین به ساوه در قالب کنارگذرهای شمالی و غربی به طول 20 کیلومتر 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.این مسیرها در انتقال بار ترافیکی از سمت قزوین به 
جاده قدیم ساوه - همدان و همچنین ممانعت از تردد کامیون ها در سطح شهر و ایجاد اشتغال 
اهمیت زیادی دارند و بخشی از عملیات چهار بانده کردن مسیر ساوه به 
قزوین محسوب می شوند.عملیات اجرائی این پروژه بزرگراهی به طول 
20 کیلومتر با چهار خط تقریبا به اتمام رسیده است و امیدواریم با نصب 
عالئم و ملزومات ایمنی تا پایان سال به بهره برداری برسند تا ترافیک 
خودروهای سنگین را از درون شهر ساوه به این مسیر انتقال دهیم.

در پی انتشار خبرهایی در درباره انجام پرواز بین ایران و انگلیس برخالف مصوبات ابالغ 
شده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد به هیچ وجه این اخبار صحت ندارد 
و حتی مسافرانی که با چندین پرواز بتوانند از انگلستان به ایران بیایند قرنطینه شده و 
از آن ها تست گرفته می شود. درپی شیوع ویروس کرونای جهش یافته در انگلستان 
پروازهای ایران به مقصد این کشور و بالعکس مانند دیگر کشورهای اروپایی لغو و روز 
گذشته آخرین پرواز شرکت هواپیمایی هما به مقصد انگلستان به صورت یک طرفه برای 

بازگرداندن گروه پروازی این ایرالین انجام شد.

در این جلسه که باحضور کشورهای آمریکا به عنوان طراح و سازنده هواپیما، اکراین به 
عنوان کشور محل ثبت و بهره برداری هواپیما، فرانسه به عنوان کشوری که در بررسی 
سانحه مساعدت های فنی ارائه داده بود و همچنین کارشناسانی از کشورهای کانادا، سوئد، 
انگلستان و آلمان به عنوان کشورهایی که برخی اتباع آنها در این سانحه جان باخته اند و باید 
از روند تحقیقات مطلع باشند  به همراه نمایندگان سازمان جهانی هواپیمایی کشوری)ایکائو(
و مسئول بررسی سانحه، مدیرکل دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی و کارشناسان 
مربوطه در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد، مسئول بررسی سانحه ضمن بیان 

استاندار تهران در پی افزایش آالیندگی هوا در هفته آینده از ممنوعیت تردد شبانه 
کامیونها و خودروهای دیزلی از روز شنبه تا اطالع ثانوی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیته 
اضطرار آلودگی هوا در تشریح محدودیتهای ناشی از احتمال افزایش آالیندگی 
هوا در هفته آینده گفت: با توجه به گزارش هواشناسی از بعدازظهر امروز تا صبح 
جمعه هوای مناسبی همراه با بارندگی و وزش باد خواهیم داشت. اما از عصر جمعه 
پایداری هوا آغاز خواهد شد و از شنبه تا سه شنبه شاهد افزایش آالیندگی خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سهم ۵0 درصدی بندرشهیدرجایی در حمل و 
نقل دریایی کشور خبر داد و اعالم کرد: با تکمیل سه پست اسکله نفتی، در مجموع ۳0 

میلیون تن به ظرفیت ساالنه بندر شهیدرجایی اضافه می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد راستاد صبح امروز)سوم دی ماه( در حاشیه 
بازدید از بندرشهید رجایی بیان کرد: این بندر به عنوان مهمترین و بزرگترین بندر 

تجاری ایران حدود ۵0 درصد از کل سهم حمل و نقل دریایی کشور را به عهده دارد.

شماره پانصد و هشتاد و ششم- نسخه آزمایشی -۳ دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 چه تعداد نیروی متخصص در ایرالین ها مشغول فعالیت هستند؟ 
ممنوعیت تردد شبانه کامیونها و خودروهای دیزل از روز شنبه 

 نشست بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی با حضور ۸ کشور و ایکائو 

اضافه شدن۳۰ میلیون تن به ظرفیت حمل و نقل بندر شهیدرجایی 

در چابهار بررسی های الزم صورت گرفته و در شورای عالی سواحل مکران تایید شده است که یک بندر دیگر در چابهار شکل بگیرد تا ظرفیت بنادر افزایش بیشتری پیدا کنند و سهم ایران از تجارت دریایی بین الملل نیز باالتر رود. 

 تکمیل خط ۲ مترو اصفهــان به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد کنارگذرهای ساوه تا پایان سال افتتاح می شوند 

راه روشن است

هفته انهم

تاکنون در قالب زمین، اوراق مشارکت و اعتبار نقدی ۵ هزار میلیارد تومان در خط دوم متروی 
اصفهان هزینه شده است که برای تکمیل این خط به ۳2 هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز 
است.  از همین رو باید به شهرهای همجوار توجه کرد تا کالنشهر اصفهان کمتر آسیب ببیند.   
باید گام نخست در اجرای قطارهای حومه ای به گونه ای برداشته شود 
که مسیرها را هموار کند، البته یکی از پیچیده ترین کارها در این زمینه 
استفاده از اوراق مشارکت است. اگر بهای هر دالر را ۳2 هزار تومان 
حساب کنیم، احداث هر کیلومتر قطار شهری یک  هزار و ۷00 میلیارد 
تومان و با نرخ فعلی دالر، یک  هزار و ۳00 میلیارد تومان هزینه در بردارد.

هفته انهم
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