
   

 این دو خودرو جایگزین پراید می شوند؟ + عکس 

 قطع اینترنت عراق و ازدحام مسافران در مهران 

خط آهن چابهار -زاهدان ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار می گیرد  افتتاح چند پروژه عمرانی در فرودگاه های مشهد و گناباد در هفته دولت 

کاهش زمان سفرتهران- آنکارا به 50 ساعت 

صبح امروز نشست خبری جلیل اسالمی معاون دریایی سازمان بنادر »به مناسبت روز جهانی دریانوردی« برگزار شد.

به گزارش تین نیوز، در این نشست مجید فدایی معاون اداره کل روابط عمومی با بایکوت خبری تین نیوز مانع پرسش خبرنگار این رسانه شد.

در این نشست خبرنگاران به ترتیب حضور امکان طرح پرسش از جلیل اسالمی معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی را داشتند که روابط عمومی 
این سازمان این امکان را به خبرنگار تین نیوز نداد.

در اعتراض به این برخورد غیرحرفه ای، خبرنگار تین نیوز نشست خبری سازمان بنادر و دریانوردی را ترک کرد. 
دریانوردان مشکالت بسیاری مهمی از نظر شغلی مانند بیمه، قرارداد، مالی،حقوقی و ... دارند، از همین رو برخی از دریانوردان در تماس با این شبکه 
خبری در راستای روز جهانی دریانوردی خواسته بودند این رسانه صدای آن ها باشد؛ اما روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی این حق طبیعی را از 

جامعه دریانوردی گرفت.

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی، با اشاره 
به اینکه پروژه های توسعه ای فرودگاه مشهد و گناباد 

به خوبی در حال اجرا هستند، گفت: به امیدخدا در هفته 
دولت چند پروژه افتتاح خواهیم کرد.به گزارش تین نیوز 

به نقل از  روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، محمدباقر قاسم زاده، در این باره گفت: 
عملیات محوطه سازی فرودگاه در وسعتی به مساحت 

10.5 هکتار، از شهریور سال گذشته آغاز شده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای خط آهن 
چابهار-زاهدان سرعت گرفته است، گفت: پیشرفت 
فیزیکی این پروژه امروز حدود 40 درصد برآورد می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، محمد اسالمی، 
درباره جزئیات تکمیل خط آهن چابهار - زاهدان و 
تأمین اعتبار این پروژه اظهار داشت: این پروژه تا 
پیش از این حدود 34 درصد رشد فیزیکی داشت، اما 
امروز پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 40 درصد است.

رضا جعفرزاده ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریحبیب اهلل طاهرخانی ، معاون وزیر راه و شهرسازی محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا
آمادگی کامل برای بهره برداری از این پروژه در شهریورماه امسال وجود دارد.

هم اکنون در مراحل نهایی کار به سر می بریم؛ به ویژه در بخش تجهیزات طی گفت وگو هایی 
که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه داشته ایم در نظر است تا هماهنگی بیش تری با شرکت 

بهره بردار برای تحویل مترو انجام شود. شرکت بهره بردار مترو باید 
زمان بهره برداری را اعالم کند که در این زمینه هماهنگی های الزم 

در حال انجام است.
بخش عمده کار باقیمانده مربوط به خرید و نصب تجهیزات است 

که انجام شده و هم اکنون در بخش نصب تجهیزات هستیم.

صبح امروز )22 مردادماه( در دیدار استاندار هرمزگان با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
افزایش پروازهای این استان در دستور کار قرار گرفت.

موافقت شد در راستای افزایش پروازها به سواحل شرقی کشور هفته ای دو پرواز از تهران به 
جاسک و بالعکس برنامه ریزی شود.در حال حاضر هفته ای دو پرواز 
از بندرعباس به ابوموسی انجام می شود که مقرر شد این پروازها به 

صورت روزانه از بندرعباس به ابوموسی انجام و از 2 پرواز در هفته به 
7 پرواز برسد. حمل ونقل هوایی حتی االمکان تالش خواهد کرد در 

توسعه آن مناطق نقش بایسته ایفا کند.

سرپرست جدید پایانه مرزی مهران از بروز مشکل در زیرساخت دیتای کشور عراق 
هم زمان با افزایش تردد زائران برای ورود به این کشور و ازدحام چند ساعته در این 

مرز، خبر داد.
مجتبی سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز، گفت: متاسفانه با افزایش تردد در 

مرز مهران در زیرساخت دیتای اینترنت کشور عراق مشکالتی به وجودآمد که موجب 
ازدحام مسافران در مرز بین المللی مهران برای ورود به کشور عراق شد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران که به همراه وزیر راه و شهرسازی به منظور شرکت 
در نشست مشترک وزرای حمل ونقل پنج کشور ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفرکرده 

بود با مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی راه آهن ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.
سعید رسولی در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی راه آهن ترکمنستان و شرکت 

بهره بردار آژانس راه آهن های ترکمنستان راه های توسعه همکاری های دوجانبه بین دو 
کشور در بخش حمل ونقل ریلی را بررسی کردند.

مسافران قطارهای مسافری با رعایت نکات ایمنی در هنگام سوار و پیاده شدن و همچنین در 
طول سفر، سالمتی خود را تضمین کرده و به دیگران نیز آرامش دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از رجا، معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم این 
خبر افزود: در سفرهای ریلی و به ویژه در محور ریلی جنوب، گزارش هایی از سوی مأموران و 
رؤسای قطارهای مسافری منعکس شده که متأسفانه عده معدودی از مسافران، نکات ایمنی 

را هنگام حرکت قطار برای سوار شدن رعایت نمی کنند.

در حالی که معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از عالقه مندی صاحبان 
کاال به استفاده از انبارهای بنادر به دلیل ارزانی خبر داده و گفته تقریبًا تمام محوطه های 
عملیاتی بندر امام پرشده است، یک فعال بخش حمل  و نقل جاده ای کاال این پرسش 
را مطرح کرده که چرا مسئوالن گمرک و بنادر منافع ملی را فدای منافع عده معدودی 
سرمایه دار می کنند؟به گزارش تین نیوز، کوروش فالحی راننده خود مالک و فعال بخش 
حمل و نقل کاال در خصوص این اظهارات معاون سازمان بنادر در شبکه های اجتماعی، نوشت
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سانسور »صدای دریانوردان« از سوی روابط عمومی سازمان بنادر 

رعایت نکات ایمنی، ضامن سالمتی در سفرهای ریلی است 

بررسی راه های توسعه همکاری های ریلی با ترکمنستان، قزاقستان 

 اخبار متناقض درباره آزادی نفتکش ایرانی »گریس1« 

هفتهانهم
راهروشناست

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از تالش برای کاهش 10 ساعته مسیر تهران-آنکارا 
خبر داد. در حال حاضر قطار مسافری تهران- آنکارا،  این مسیر را 60 ساعته طی می کند که 
امیدوارم با تالش دو کشور و دو خطه شدن مسیرها، و راه اندازی مسیرهای جدیدی مانند 
میانه-بستان آباد-تبریز از این زمان کاسته شود. امیدوارم با تالش 
و دو خطه کردن برخی مسیرها در دو کشور تا نوروز 99، زمان سفر 
قطار تهران-آنکارا از 60 ساعت به 50 ساعت کاهش پیدا کند.قطار  
تهران-آنکارا هر هفته چهارشنبه ها ساعت 21:50 دقیقه از تهران عازم 
آنکارا شده و صبح روز شنبه 7:45 صبح وارد ایستگاه آنکارا می شود. 

با اینکه گمانه زنی ها از جایگزینی خودروی »تیبا« به جای »پراید« در بازار فروش خودروهای سایپا حکایت دارد؛ اما شنیده می شود که این شرکت خودروسازی، برنامه داشته دو خودروی »داتسون گو« و »چانگان بنی« را جایگزین پراید کند. 

وعده سازمان هواپیمایی برای پایان محرومیت منطقه مکران مترو هشتگرد در شهریورماه آماده بهره برداری است 

هفتهانهم
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