
۴۶۵ دستگاه انواع واگن در ۹ ماه امسال به شبکه ریلی کشور اضافه شده که نسبت به مدت 
مشابه ۹۵ درصد رشد داشته است.امسال در دو مرحله بهره برداری از ناوگان ریلی جدید انجام 
شد که شامل ۲۱۳ دستگاه در مرحله اول و ۲۴۳ دستگاه در مرحله دوم بوده که در داخل کشور 
تولید شده و وارداتی نیست.بر اساس گزارش مدیرعامل واگن پارس، 
این شرکت در ۹ ماه امسال رکورد تولید ۲۰ ساله را پشت سرگذاشته 
و تا پایان سال تعداد قابل توجهی واگن به ناوگان ریلی کشور 
افزوده می شود. اصلی ترین شعار راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در سال ۹۸ که در دستور کار این شرکت قرار دارد، بهره وری است.

   

 چرا اتوبوس مسافربری در خطیرکوه ورسک به دره سقوط کرد؟ 

سازمان جهانی هواپیمایی دعوت ایران را پذیرفت 

خسارتی به فرودگاه های سیستان و بلوچستان وارد نشد   پاسخ سخنگوی سازمان هواپیمایی به سوالی درباره تغییر رئیس سازمان 

۴۵۶ دستگاه انواع واگن به شبکه ریلی کشور اضافه شده است 

رئیس جمهور در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه سال رونق تولید، تاکید کرد: از آنجایی که حدس زدم سقوط هواپیما عادی نبوده، دستور دادم تا 
تحقیقات و بررسی ها در زمانی کوتاه تر انجام شود. 

به گزارش تین نیوز؛ حسن روحانی گفت: الزم می دانم غم این ایام را یکبار دیگر به ملت ایران تسلیت بگویم. غم از دست دادن سرداری شجاع و فداکار 
در میدان امنیت کشور و منطقه؛ غم از دست دادن عزیزانی در کرمان در تشییع جنازه سردار سلیمانی، و غم بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای 

مسافربری اوکراینی که ۱۷۶ نفر در این حادثه بسیار فاجعه آمیز جان خود را از دست دادند.
 وی افزود: من از لحظه ای که حدس زده بودم و احتمال می دادم سقوط هواپیما به صورت طبیعی نباشد، تالش کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه 

شود و ما به دقت بدانیم که این هواپیما چگونه سقوط کرده است. اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛ 

* همکاری های خوبی از طرف نیروهای مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت در این بخش بود، انجام گرفت و بالفاصله بعد از آنکه برای من 
مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته است در همان لحظه به مسئولین امر اعالم کردم که بالفاصله به مردم اطالع دهند.

مدیرکل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان اعالم کرد 
خوشبختانه به فرودگاه های استان در سیل اخیر خسارتی وارد نشد.

علی جزینی زاده در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در 
خصوص آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه سیستان و 
بلوچستان با توجه به بارش های سیل آسا عنوان کرد: 
تمام فرودگاه های سیستان و بلوچستان کاماًل عملیاتی 
و آماده ادامه خدمت رسانی در هدایت پروازهای امدادی 
هستند و پروازهای مسافری نیز در حال انجام است.

ر  خبا ا ی  ر یی کشو پیما ا ن هو ما ز ی سا سخنگو
منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر تغییر 
پیمایی کشوری را تکذیب کرد. رئیس سازمان هوا
به گزارش خبرنگار تین نیوز، از ساعات ابتدایی امروز، 
شایعاتی مبنی بر جایگزینی سعید اکبری، عضو هیات 
مدیره شرکت فرودگاه های کشور، به عنوان سرپرست 
سازمان هواپیمایی کشوری به وجود آمده است.   با این 
حال، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز  این خبر را تکذیب کرد.

محسن هاشمی،  رئیس شورای اسالمی شهر تهرانمقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
به جز پرواز به سوئد تمام پروازهای ایرالین های ایرانی به مقاصد اروپایی برقرار است، 
گفت:  در فرودگاه لندن همچنان به هواپیماهای ایران ایر سوخت تحویل نمی شود.

در حال حاضر پروازهای ایرالین های ایرانی به مقاصد اروپایی برقرار بوده و این پروازها روال 
عادی دارد. به جز پروازها به سوئد سایر پرواز انجام می شود.این 
کشور اعالم کرده که هواپیماهای ایرانی به این کشور پرواز نکنند.
این قبیل مسائل بیشتر بحث های هیجانی و احساسی بوده و 
تجربه نشان داده است پروازها پس از مدت کوتاهی برقرار می شود.
در این فرودگاه همچنان به ایران ایر سوخت تحویل نمی شود

ئه نظرات کارشناسی  را یران برای ا پیمایی ) ایکائو( دعوت ا سازمان جهانی هوا
ا پذیرفت. ینی ر وکرا یرالین ا پیمای بوئینگ ا ئل مربوط به سقوط هوا بر مسا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سازمان جهانی هواپیماهای مسافربری )ایکائو( با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که دعوت ایران را به منظور ارائه نظرات کارشناسی و نظارت 
بر تحقیقات مربوط به سانحه مرگبار سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ ایرالین 
اوکراین اینترنشنال که صبح چهارشنبه گذشته در حوالی تهران رخ داد، پذیرفته است.

رئیس مجلس شورای اسالمی مصوبه امروز مجلس در خصوص طرح توسعه منطقه آزاد چابهار را 
یک ضرورت دانست و از اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو برای پروژه راه آهن زاهدان به چابهار خبر داد.

 دکتر علی الریجانی در دومین روز سفر خود به استان سیستان و بلوچستان پس از بازدید 
از مناطق سیل زده استان، در جمع خبرنگاران در خصوص بازدید چند ساعته خود از مناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: براساس بازدید امروز و گزارش های 
واصله دستگاه های امدادرسان از جمله سپاه، بسیج، هالل احمر و غیره حضور موثری 
در مناطق سیل زده داشته و این حضور پس از دستور مقام معظم رهبری نیز قوت گرفت.

نبه  جا سه  جلسه  تشکیل  ز  ا ی  ر کشو یی  پیما ا هو ن  ما ز سا ی  سخنگو
کارشناسان ایران- اوکراین- کانادا برای بررسی سانحه پرواز ۷۵۲ خبرداد.
 رضا جعفرزاده اظهارکرد: با ورود کارشناسان بررسی سانحه کانادایی اولین جلسه 
سه جانبه با حضور کارشناسان ایران- اوکراین- کانادا صبح امروز در سازمان 
هواپیمایی کشوری تشکیل شد.او افزود: در این جلسه کارشناسان سه کشور 
روند بررسی سانحه در روزهای گذشته را مرور و مورد بررسی مجدد قرار دادند 
و مقرر شد برنامه ریزی الزم جهت استمرار روند بررسی سانحه صورت گیرد.

ینکه  بطه با ا ا نی های شهری کشور گفت: در ر دیه تاکسیرا تحا مدیر عامل ا
نیم با  نند در این لیست اضافه شوند گفت: اگر بتوا چه تعداد افراد جدید می توا
ین  نجام دهیم ا ا ا یند حذف و اضافه ر همکاری سازمان تأمین اجتماعی فرآ
نند از این بیمه استفاده نمایند. نندگان تاکسی بتوا قول را می دهیم که تمام را
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مرتضی ضامنی در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی 
رانندگان تاکسی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ دولت امکانی را ایجاد کرد تا رانندگان 
حمل و نقل شهری از ۵۰ درصد یارانه حق بیمه تأمین اجتماعی بهرمند شوند.

شماره سیصد و  هشتاد و ششم- نسخه آزمایشی -۲۴ دی ماه ۱۳۹۸
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روحانی: حدس زده بودم سقوط هواپیمای اوکراینی، عادی نیست 
 جلسه کارشناسان »ایران- اوکراین- کانادا« برای بررسی سانحه 

اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو برای پروژه راه آهن زاهدان- چابهار 

تمام رانندگان تاکسی بیمه می شوند 

اگر یک اتوبوس با وزن ۱۳ تن با سرعت ۷۰ کیلومتر و با زاویه 2۰ درجه با مانع )حفاظ کناری( برخورد نماید حداقل 2۸2 کیلو ژول انرژی تولید می کند و حفاظ با رده عملکردی H2 برای جلوگیری از آن نیاز است.

نیاز ۳۰۰ میلیون دالری برای تامین اتوبوس و واگن قطار برقرار بودن پروازهای ایران به مقاصد خارجی، به جز سوئد 

راه روشن است

هفته انهم

 ۳۰۰ میلیون دالر برای تأمین اتوبوس و واگن قطار نیاز است.همه دست اندرکاران 
تامین اتوبوس و واگن قطار در این جلسه حضور داشتند اما متاسفانه بانک مرکزی و 
سیستمی که باید تامین ریال کند موضوع را به نظر مقام معظم رهبری موکول کردند.
این مسؤوالن گفتند تا نظر مقام معظم رهبری را اخذ نکنند نمی 
توانند از صندوق پولی برداشته و به ریال تبدیل کنند.البته حرف های 
مثبتی هم در این جلسه زده شد و گفته شد اگر همین ارز را هم بدهند 
و به ریال هم تغییر ندهند مشکلی نیست. وزارت صنعت و معدن 
معتقد بودند با دالر هم می توانند اتوبوس های مورد نیاز را تامین کرد 
که اگر این اتفاق صورت بگیرد کار خوبی انجام خواهد شد.

هفته انهم
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