
   

مشکالت کارکنان قراردادی شرکت راه آهن روی میز بررسی 

یک پیشنهاد برای جلوگیری از تکرار حوادث رانندگی مشابه 

ظرفیت های ایجاد شده در فرودگاه مشهد مطلوب است  زمان راه اندازی و قیمت بلیت قطارهای »تهران-آنکارا« 

 بومی سازی مترو در کشور کلید خورد 

قرارگرفتن بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی جهان در منطقه خلیج فارس باعث شده است تا در طول تمام دهه های گذشته، وضعیت عبور و مرور کشتی ها 
و نفت کش ها در این منطقه به عنوان یک مسیر مهم و جهانی دریایی در نظر گرفته شود و همواره کوچک ترین تنش ها و ناامنی ها در این منطقه روی 

اقتصاد جهان تأثیر جدی بگذارد.

ایران با توجه به وسعت مرزهای دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان و از همه مهم تر موقعیت محوری که در تنگه هرمز دارد در طول تاریخ 
کشتی رانی جهان، عاملی مهم و اثرگذار در این منطقه بوده و البته همواره تأکید کرده است که حفظ امنیت منطقه و مسیر تردد کشتی های بین المللی 

را اولویت مهم و جدی خود می داند. 
با پیشرفت فن آوری های نوین از یک سو و گسترش مسیرهای دریایی بین المللی در تمام نقاط دنیا، امروز تنها بخشی از تردد مهم دریایی جهان از این 
منطقه عبور می کند اما تأثیر مستقیم تکانه های سیاسی و امنیتی در خلیج فارس روی بازارهای مهمی چون نفت به خوبی نشان می دهد که  اگر خللی 

در این مسیر تاریخی رخ دهد، دود آن به چشم بسیاری از فعاالن اقتصادی جهان فرو خواهد رفت.

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از ترمینال داخلی فرودگاه مشهد تاکید کرد 
که ظرفیت های ایجاد شده در فرودگاه مشهد مطلوب و مورد قبول است.

به گزارش تین نیوز به نقل از  روابط عمومی فرودگاه های خراسان 
رضوی،  وزیر راه و شهرسازی در این بازدید که هشتم تیر انجام شد، 
ضمن ابراز رضایت از روند خدمت رسانی به مسافران و زایران، گفت: 
اقدامات تحسین برانگیز و شایان توجهی برای رفاه مسافران در 
فرودگاه مشهد انجام شده و تغییر و تحوالت توسعه ای چشمگیر است.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزئیات راه اندازی 
قطارهای مسافری تهران-آنکارا را اعالم کرد.به گزارش تین 

نیوز به نقل از ایسنا، محمد رجبی باشاره به آخرین وضعیت 
راه اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا اظهار کرد: در حال 
حاضر زمان دقیق راه اندازی اولین قطار تهران-آنکارا مشخص 

نیست اما به احتمال بسیار زیاد از چهارشنبه هفته آینده )۱۲ تیرماه( 
راه اندازی خواهد شد.وی ادامه داد: قرار بر این است قطار مسافری 

تهران-آنکارا چهارشنبه هر هفته از تهران به آنکارا حرکت کند 

پیروز حناچی،شهردار تهران سردار محمدحسین حمیدی ، فرمانده پلیس راه کشورسعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
اخیراً گزارشی به دست اعضای کمیسیون رسیده است که برخی شرکت های فعال در حوزه ریلی 

به راه آهن فشار وارد کرده اند تا مجوز واردات 4 هزار واگن را از وزارت صمت دریافت کند. البته این 
موضوع اخیراً در کمیسیون بررسی و به وزارت صمت اعالم شد نباید این واردات انجام شود. در حالی 

برخی می خواهند این واردات انجام شود که می توانیم این واگن ها را 
در داخل تولید و برای جوانان خودمان اشتغال ایجاد کنیم.انتظار داریم 

مدیرعامل راه آهن کشور و هم وزارت صمت که مجوز واردات صادر می کند 
مانع از ورود این واگن ها شوند.در کشور 36 شرکت فعال در حوزه ریلی 

داریم که برای جوانان اشتغال ایجاد می کنند.

تالش می شود تا چند ماه آینده تمامی اقدامات کاغذی پلیس حذف و به سمتی حرکت کنیم تا 
در کمترین زمان بتوان به مردم خدمت ارائه کرد.طبق آمار ارائه شده نسبت به ۱0 سال گذشته 
در خراسان جنوبی کارهای زیادی انجام شده اما کفایت نمی کند چون مردم مستحق خدمات 
بیشتری هستند و رهبری هم قانع به اقدامات موجود نیستند و بارها 

که عملکرد دستگاه ها را بیان کردیم گفتند حوادث باید به حداقل 
برسد چون زیبنده کشور و نظام نیست از این رو راه سختی را در پیش 
داریم.در آینده نزدیک در کنترل و افزایش نظارت سامانه ها اقدامات 

تحولی در کشور انجام می شود 

 یک راننده عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، تصادفات جاده ای را یکی از معضالت جدی کشور 
دانست و بر لزوم بررسی کارشناسانه این گونه حوادث همانند حوادث هوایی و ریلی تاکید کرد.

به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی با بیان این که 33 دستگاه در زمینه آموزش و انضباط ترافیکی 
کشور فعال هستند، به این شبکه خبری گفت: برای بررسی هرچه بهتر و دقیق تر حوادث رانندگی 
برون شهری به یک قرارگاه مرکزی که واکاوی و بررسی این حوادث را به عهده بگیرد، احتیاج است.

 در پی انتشار ویدویی در خصوص حادثه رانندگی در محور شیراز خرامه وزیر راه و شهرسازی دستور 
بررسی فوری دالیل سانحه و وضعیت محور مربوطه و برخورد با متخلفان احتمالی را صادر کرد که، 

سازمان راهداری با دریافت این دستور و به منظور بررسی دالیل حادثه رانندگی در محور شیراز خرامه 
نماینده ویژه ریاست سازمان را برای به استان اعزام می کند.به گزارش تین نیوز، روز گذشته فیلمی 
در شبکه های اجتماعی با تصویربرداری فردی که خود را »پدر یک دختر ۲0 ساله« معرفی می کند 

منتشر شد که حاکی از  سانحه تصادف در بزرگراه شیراز - خرامه به دلیل نبود تابلو های هشدار دهنده و 
سرعت گیر و دوطرفه شدن ناگهانی جاده بود. 

 مسئول حمل و نقل حج تمتع ۹۸ با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در حوزه حمل و نقل هوایی 
و زمینی زائران حج امسال، توضیحاتی را در خصوص قوانین فرودگاهی در مبدا و مقصد بیان کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری شبستان، »کامران اکبری« درباره برنامه های انجام شده برای زائران حج تمتع 
۹۸ در حوزه حمل و نقل هوایی و زمینی اظهار کرد: عملیات حمل و نقل در حج تمتع با توجه به ابعاد و گستردگی که در 
یک بازه زمانی خاص و به صورت فشرده انجام می گیرد، یکی از بزگترین عملیاتهای اجرایی و ترابری به حساب می آید.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ۱00 درصد تجارت ایران، 
۹0 درصد تجارت وزنی ایران از طریق دریا انجام می شود و از این مقدار، ۸۱ درصد آن در 
جنوب کشور صورت می گیرد.به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر 
و دریانوردی ، محمدعلی حسن زاده در جلسه بررسی وضعیت قرارداد ترمینال تمام مکانیزه 
مواد معدنی در چابهار، اظهار داشت: سازمان بنادر رتبه خوبی در سرمایه پذیری بین دستگاه 
های دولتی دارد و سرمایه گذاران نیز مشتاق و متقاضی سرمایه گذاری در بنادر کشور هستند.
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 پاسخ به 5 سوال درباره تنش ها در خلیج فارس و تاثیر بر حمل  دریایی کاال 

جزییات قوانین فرودگاهی و برنامه های حمل و نقل حجاج 

واکنش ها به حادثه بزرگراه شیراز-خرامه + فیلم 

جای خالی اتوبوس های الکتریکی در حمل ونقل درون شهری 

هفتهانهم
راهروشناست

امروز ساخت یک رام قطار مترو در دستور کار قرار گرفت. در سال رونق اقتصادی بر آن شدیم که 
با استفاده از توان داخلی، مترو را با استفاده از توان داخلی توسعه دهیم. در حال حاضر بیش از دو 

میلیون سفر با استفاده از مترو انجام می شود که با توجه به آماده بودن زیرساخت ها،  هدف گذاری 
شهرداری بر 6.5 میلیون سفر در روز است که قطعًا در کاستن از آلودگی هوا 
سهم بسزائی خواهد داشت.در شرایط خاص اقتصادی که کشور نیز درگیر 

آن است باید از تمام توان داخلی به منظور رسیدن به اهداف حمل و نقل 
استفاده شود و به همین دلیل امروز قرارداد ساخت یک رام قطار مترو منعقد 

می شود که این زمینه سازی برای تفاهم نامه های بعدی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه آهن کشور در جواب مطالبه و خواسته کارکنان قراردادی شرکت راه آهن گفت: اسناد خزانه در حال بررسی است و مطمئنا تا چند روز اخیراین مشکل برطرف خواهد شد و معوقات آن ها پرداخت خواهد شد. 

فعالیت مجدد گشت های نامحسوس  فشار به وزارت صنعت و راه آهن برای واردات واگن 

هفتهانهم
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