
   

 واکنش نماینده مشهد به پاسخ مسئوالن درباره واگذاری ایران ایرتور 

4 مشکل بزرگ رانندگان جاده ای در یک سالگی اعتراض های صنفی 

خط ریلی بوشهر 90 میلیارد تومان بودجه می گیرد  برقراری مسیر ازمیر-اصفهان توسط هواپیمایی پگاسوس 

خزانه داری آمریکا به ATR مجوز فروش قطعات هواپیما به ایران صادر کرد 

شرکت هواپیمایی »تابان« در نامه ای به تمامی دفاتر طرف قرارداد این ایرالین تذکر داده که از پذیرش افراد با ملیت های افغانستانی، عراقی، پاکستانی 
و هندوستانی ممانعت کنند.

به گزارش تین نیوز، در توضیحات شرکت هواپیمایی »تابان« آمده است؛ به دلیل مشکالت به وجود آمده در پذیرش مسافران خارجی )افغانستانی، 
هندوستانی، عراقی و پاکستانی( در پروازهای این شرکت هواپیمایی در مسیر فرودگاه امام خمینی به استانبول و عدم اجازه ورود شهروندان این 4 ملیت 
به کشور ترکیه توسط مقامات این کشورها و اخراج و الزام به بازگرداندن آن ها به کشورشان از طریق هواپیمایی »تابان« این شرکت ملزم به پرداخت 

جریمه ناشی از آن مسافران و هزینه های مربوط به تأمین اسکان برای این مسافران و هزینه بلیت برگشت آن ها خواهد بود.

لذا به منظور جلوگیری از مشکالت بعدی، از صدور بلیت برای کلیه اتباع این کشورها جدا خودداری شود.
بر اساس اعالم این شرکت هواپیمایی، آژانس ها در صورتی مجاز به صورت بلیت بوده که مسافر برگه مجوز صدور اقامت مقصد را داشته باشد و نیز 

تائیدیه سفارت و ضمانت شرکت صادرکننده را مبنی بر پرداخت کلیه هزینه های دیپورت مسافر داشته باشد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از برقراری 
مسیر ازمیر-اصفهان توسط هواپیمایی پگاسوس خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، حسن امجدی از برقراری پرواز اصفهان- 
ازمیر- اصفهان خبر داد و گفت این پرواز توسط شرکت 
هواپیمایی پگاسوس از بامداد امروز یکشنبه مورخه 20 مرداد 
شروع و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به تخصیص ۹0 
میلیارد تومان برای اجرای خط ریلی بوشهر گفت: با پرداخت این 
اعتبار قطعه ۱0 خط ریلی بوشهر به طول 2۶ کیلومتر اجراء می شود.
فرزاد رستمی با بیان اینکه پروژه راه آهن بوشهر یکی از 
مطالبات مهم استان بوشهر است اظهار داشت: اجرای خط ریلی 
بوشهر و اتصال آن به خط راه آهن شیراز ضمن اینکه خطوط 
ریلی شیراز تا مرکز کشور را دارای توجیه اقتصادی می کند 
زمینه رونق اقتصادی بوشهر بیش از پیش فراهم می شود.

پیروز حناچی، شهرار تهران سردار سیدکمال هادیانفر ، رئیس پلیس راهور ناجا  اصغر فخریه کاشان، عضو ارشد تیم مذاکره کننده قراردادهای خرید هواپیماهای جدید
صدور مجوز تردد دو ماهه خودروهای مناطق آزاد در کشور تخلف است.مجوزی که گمرک 

برای تردد پیوسته دو ماهه برای خودروها صادر کرده، تخلف است.
این خودروها به دلیل اینکه گمرک برایشان مجوز تردد دو ماهه صادر کرده و کاری خالف 

قوانین انجام داده، توقیف شده اند اما با نزدیکی به ایام مبارک اعیاد 
قربان و غدیر، دستور رهاسازی خودروها و بازگشت آنها به مناطق 

آزاد را صادر کرده ایم. خودروهای کشورهای همسایه که در کشور در 
حال تردد هستند به دلیل موضوع گردشگری بوده و برای آنها منعی 

وجود ندارد.

۱٧ مرداد یادگار رخدادی است که در مزارشریف اتفاق افتاد. یاد و خاطره خبرنگارانی را که در 
آن حادثه به شهادت رسیدند گرامی می داریم.حل مشکالت در کالن شهری مثل تهران و اساسا 

در همه شهرهای کشور، با نگاه سوپرمنی انجام پذیر نیست؛ نمی توانیم منتظر باشیم تا یک 
نفر بیاید و همه مشکالت کشور را حل کند.40 درصد آلودگی تهران 
مربوط به خودروهای شخصی است. وقتی می توانیم این مشکل را 

کنترل کنیم که حمل ونقل عمومی را توسعه دهیم و درکنار آن تک تک 
ما باور داشته باشیم که اگر قدم پیش بگذاریم، می توانیم در درمان این 

بیماری موفق عمل کنیم.

نزدیک به ۱4 ماه پس از اعتراض صنفی رانندگان حمل ونقل جاده ای و پیگیری 
تصویب فرمول تن-کیلومتر برای حمل کاال، حاال برخی از رانندگان از افزایش 

هزینه ها به دلیل نوسانات نرخ ارز گالیه دارند.

به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی، راننده خودمالک در گفت و گو با خبرنگار ما، 
برخی از مشکالت و چالش های حمل و نقل جاده ای که عمده آنها پس از افزایش نرخ 

دالر به وجود آمده اشاره کرده است.

مدیرکل راه آهن شرق گفت: سیستم توزین واگن های قطار در ایستگاه راه آهن خواف نصب، تست 
و کالیبراسیون آن با حضور کارشناسان مربوطه انجام و به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید.

محمدرضا چنگانی اعتبار این سیستم را هفت هزار و 500 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: سیستم توزین 
ایستگاه خواف از نوع سیستم های توزین دینامیک بوده و توزین در حین حرکت قطار را با دقت باال نمایش 
می دهد که این امر باعث می شود تا تناژ اختصاص یافته به دیزل ها با توجه به قدرت کششی آن ها تنظیم شود

برخی خبرگزاری ها از قول معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از پر 
شدن تقریبًا تمام محوطه های عملیاتی بندر امام خبر دادند.

به گزارش تین نیوز، محمدعلی حسن زاده گفت: صاحب کاال باید تقاضا کند تا بار بیرون برود. 
نزدیک به 2 هفته است که صاحبان کاال تقاضای کمتری برای خروج بار از بندر دارند. با این 
شرایط طبق اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با این که کامیون در پایانه منتظر 

است اما اعالم بار نمی شود. 

ترافیک در هر جایی که باشد سخت و آزاردهنده است. در دنیای امروزی با ساخت 
بزرگراه ها و جاده ها و پل ها و تونل ها، راه برای خودروها بازتر شده و از طرفی ترافیک نیز 
سنگین تر شده است. به گونه ای که امروز دیگر شهروندان کالن شهرهای پرجمعیت به 
وجود ترافیک در زندگی روزمره خود عادت کرده و با آن »کنار« آمده اند. اما اگر ترافیک 

و راهبندان تا حدی باال باشد که یک اتفاق عجیب را در تاریخ حمل و نقل رقم بزند 
چطور؟ 

شماره دویست و هشتاد و سوم- نسخه آزمایشی -۲۰ مرداد ماه 1398
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خودداری یک ایرالین داخلی، از پذیرش شهروندان 4 ملیت خارجی 

پشت پرده پُر شدن انبارهای بنادر چیست؟ 

تجهیز راه آهن خواف به سیستم توزین واگن  

 ۱۰ رخداد عجیب ترافیکی که دنیا را شوکه کرد 

هفتهانهم
راهروشناست

طبق توافق اولیه که به زمان پیش از تحریم های پسابرجام برمی گردد، مقرر بود ۱۱۸ ایرباس 
خریداری کنیم که بعد از رایزنی ها به ۹۸ ایرباس تقلیل پیدا کرد. خرید صد هواپیمای بویینگ 

هم مورد توافق قرار گرفته بود. 
همین طور خرید 20 هواپیمای ای تی آر به طور قطعی و 20 هواپیمای 

آپشنال ای تی آر دیگر نیز در دستور کار بود.
 از این میزان توانستیم فقط ۱۶ هواپیما شامل ۱۳ هواپیمای ای تی آر 
و سه هواپیمای ایرباس را خریداری کنیم. متأسفانه تحریم ها، همه 

شرکت ها را مجبور کرد قراردادهایشان را با ایران متوقف کنند.

نصراهلل پژمانفر نماینده مردم تبریز اعالم کرد که همچنان سر موضع خود در رابطه با واگذاری ایران ایرتور است و این موضوع را پیگیری می کند. 

مشکالت تهران با نگاه »سوپرمنی« حل نمی شود تخلف گمرک در صدور مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد 

هفتهانهم
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