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راهکار فعاالن جاده ای برای تخلیه کاالی انباشت شده در بنادر 

تمدید تعلیق پروازهای بوئینگ ۷۳۷ مکس تا تاریخ ۳ آگوست  قطار تهران -آنکارا به زودی راه اندازی می شود 

 توقف واردات قطعات 

آمار سوانح مرگبار، سوانح غیر مرگبار و حوادث جدی فرودگاهی و هندلینگ در فرودگاه های تحت نظر آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به تفکیک سال 
در یک دهه گذشته منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس این آمار منتشر شده، در سال 2007 حدود 5 حادثه جدی فرودگاهی، 48 حادثه غیرمرگبار و یک حادثه مرگبار اتفاق 
افتاده است.

در سال 2008 همچنین 10 حادثه جدی فرودگاهی و 47 حادثه غیر مرگبار نیز در عرصه حمل ونقل هوایی رخ داده که بر خالف سال 2007  هیچ حادثه 
مرگباری رخ نداده است.

در سال 2009 دو مورد حادثه جدی فرودگاهی و 36 حادثه غیر مرگبار رخ داده است و در سال 2010 نیز 9 حادثه جدی و 43 حادثه غیر مرگبار و یک 
حادثه مرگبار رخ داده است.

شرکت هواپیمایی یونایتد ایر الینز آمریکا روز گذشته- جمعه- از 
تمدید تعلیق پروازهای »بوئینگ 737 مکس« به مدت یک ماه تا 
تاریخ سوم آگوست خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از رویترز، 
شرکت هواپیمائی یونایتد ایرالینز آمریکا اعالم کرد که پرواز 
هواپیماهای »بوئینگ 737 مکس« به مدت یک ماه دیگر تا تاریخ 
سوم آگوست به حالت تعلیق در می آید و این موضوع موجب لغو روزانه 
حدود 40 تا 45 پرواز خواهد شد. دو شرکتی که پرواز هواپیماهای 
بوئینگ 737 را تا تاریخ 15 و 19 ماه آگوست تعلیق کرده اند. 

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: 
مشکالت ایستگاه راه آهن میاندوآب به زودی حل می شود.
سعید رسولی به همراه هیئتی متشکل از مسئوالن راه آهن 
آذربایجان غربی برای بازدید از ایستگاه راه آهن میاندوآب به این 
شهر سفر کرد و در حاشیه این سفر در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه با هدف بررسی مشکالت ایستگاه راه آهن و خط ریلی به این 
شهرستان سفر کرده است، اظهار کرد: صنعت حمل و نقل ریلی در 
کشور قدمت 100 ساله دارد و یک امتیاز ویژه محسوب می شود.

محمدجوادظریف؛وزیرامورخارجهعبدالهاشمحسننیا،رئیسسازمانراهداریوحملونقلجادهای سیدمهدیمقدسی،عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی
سیل در سال زارعی جاری 14هزار کیلومتر از راه های کشور و همچنین سه هزار متر پل را تخریب 

کرده است.هرچند تالش های زیادی برای باز شدن راه های اصلی، فرعی و روستایی شده اما براساس 
برآوردهای انجام شده سیل 34هزار میلیارد ریال به این بخش خسارت وارد کرده است.در زمان حاضر 

نیروهای راهداری در مناطق سیل زده حدود 400 متر پل موقت نصب 
کرده و به جای بخش هایی از پل های بزرگ تخریب شده پل های خرپای 

فلزی کارگذاشته شده است.
همچنین همه راه های روستایی و فرعی که دچار آب بردگی شده بودند با 

اجرای لوله های بتنی فلزی ترمیم شده است 

بندر چابهار یکی از مهمترین امکانات کشور برای ترانزیت و ایجاد یک شبکه حمل و نقل بین المللی 
است.توسعه شرق کشور را از اولویت های سیاست خارجی ایران است. این منطقه می تواند به امنیت و 

ثبات در افغانستان، پاکستان و ایران کمک زیادی کند.
بندر چابهار یکی از مهمترین امکانات کشور برای ترانزیت و ایجاد یک 

شبکه حمل و نقل بین المللی است.چابهار منطقه آزادی است که می تواند 
به توسعه این منطقه کمک کند.تمام تالش وزارت امور خارجه بر این است 
که از فرصت هایی که در چابهاروجود دارد با کمک شرکای خود در جامعه 

بین المللی استفاده کند.

در حالی که رسانه های مختلف از برنامه ریزی برای حمل کاال از بندر امام که به ادعای 
مسئوالن سازمان بنادر، اکنون با حجم قابل توجهی بار انباشت شده مواجه است، خبر 

داده اند، یک فعال حمل ونقل جاده ای در این مورد گفت: در بنادر بارهای تجاری دپو شده 
و به دلیل پیش بینی خاص برای شرایط امنیتی خلیج فارس، تاکید مسئوالن بر تخلیه هر 
چه سریع تر بنادر است.به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی با بیان این مطلب در شبکه های 
اجتماعی تاکید کرد: تخلیه هرچه زودتر بنادر در حالی مورد تاکید مسئوالن قرار گرفته 

است ....

یک راننده اتوبوس بین شهری مسافری از عملکرد یکی از پلیس راه های کشور، انتقاد کرد و 
رسیدگی به مشکالتی که برای رانندگان در این زمینه رخ می دهد را خواستار شد.

به گزارش تین  نیوز، این راننده اتوبوس گفت: مدت 6 ماه است که یک پلیس راه، نفس 
اتوبوس های غرب کشور را بریده است و هر اتوبوس از 300 هزار تومان تا یک میلیون تومان 

جریمه، تحت عنوان جریمه نظارتی می شود.
وی افزود: جریمه نظارتی جریمه ای است که با توجه به برنامه سپهتن تعدادی جریمه برای 

اتوبوس ها نوشته می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از مخالفت دولت با نظر شهردار تهران به 
منظور واردات اتوبوس دست دوم به کشور، خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز،  یوناتن 

بت کلیا با اشاره به مطلب فوق، اظهار کرد: با توجه به استهالک باالی اتوبوس های شهری 
و استفاده زیاد از آن ها، دولت ورود اتوبوس های دست دوم  را ممنوع کرده است.

این نماینده عنوان کرد: با تصمیم دولت امکان وارد کردن و خرید اتوبوس های دست دوم 
به منظور گنجاندن در ناوگان حمل و نقل عمومی برای مدیریت شهری وجود ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت: در دیدار با مقامات بلندپایه پاکستان امنیت 
منطقه ای، رشد، اتصال و نقش مکمل دو بندر چابهار و گوادر، نقاط کلیدی محورهای مذاکرات 
بود. »پس از بازدید از بندر اقیانوسی چابهار ایران، مذاکرات مهمی با عمران خان نخست وزیر، 
ژنرال بجوا فرمانده ارتش، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و اسد قیصر رئیس مجلس ملی 
پاکستان داشتیم. امنیت منطقه ای، رشد، اتصال و نقش مکمل نقاط کلیدی دو کشور و مشخصًا

 دو بندر چابهار و گوادر، محورهای این مذاکرات بودند. همسایه ها در اولویتند.«
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تین

تین

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

 اوج و فرود سوانح  مرگبار فرودگاهی در جهان 

سکوت مجلس در خصوص واردات اتوبوس های دست دوم

»جریمه نظارتی« بالی درآمدی برای رانندگان اتوبوس 

 تاکید بر نقش مکمل دو بندر چابهار و گوادر 

هفتهانهم
راهروشناست

از قطعه سازان کشور می خواهم تا در شرایط سخت تحریم، به رفع مشکالت خودروسازی با رویکرد 
دانش محوری بپردازند. قطعه سازان در شرایط سخت اقتصادی امروز برای رفع مشکالت خود و 

صنعت خودرو کشور، از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی بهره بگیرند. باید برای کاهش قیمت 
خودرو واردات قطعات آن از خارج متوقف کرد. چرا که ادامه این روند به سود 

مصرف کننده و تولید کننده داخلی خودرو نیست.
سال 98 سال شکوفایی اندیشه های اقتصادی است تا معنای واقعی ارتباط 

بین صنعت و دانشگاه به اوج خود برسد و باید این مهم را باور داشته باشیم که 
ایران تحت شرایط سخت از دستیابی به اهداف خود مایوس نخواهد شد.

رئیسفدراسیونحملونقلعنوانکرد:درحالحاضربندرگاههاخالیازکشتیهستند.

 ایجاد شبکه حمل و نقل بین المللی از چابهار سیل 14هزار کیلومتر راه را تخریب کرد 
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