
 میزان تلفات تصادفات جاده ای در ۶ ماه اول سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ نفر 
کاهش داشته است؛ بر اساس آمار پزشکی قانونی خراسان رضوی، بوشهر و آذربایجان غربی 
بیشترین میزان تلفات و فارس، آذربایجان شرقی و کردستان بیشترین کاهش تلفات را داشته اند.
۲۷ استان درگیر طرح زمستانه هستند و به لحاظ پاسگاه ۲۳۰ تیم 
پلیس راه در ۱۱۱ گردنه برف گیر و ۱۱۸ پایگاه سیار مستقر هستند.
طبق آمار به دست آمده از طرح زمستانه سال گذشته هزار و ۲۷ 
نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش چهار درصدی مواجه بودیم. 

   

بارنامه وانت بارها الکترونیکی شد 

»عباس آخوندی« مقصر حادثه قطار »تبریز-مشهد« شناخته شد 

وعده دولت در اتصال ۵ استان به شبکه ریلی کشور محقق شد  تفویض اختیار به ۱۰ فرودگاه کشور کلید خورد 

تلفات جاده ای در ۶ ماهه اول امسال ۴۹ نفر کاهش داشت 

رئیس جمهور در مراسم افتتاح راه آهن میانه-بستان آباد از بهره برداری راه آهن میانه-تبریز تا پایان سال آینده خبر داد.  
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، راه آهن- میانه بستان آباد به عنوان 
یکی از بخش های مهم ترانزیت ریلی ایران در کریدورهای بین المللی با حضور رئیس جمهور، وزیر راه  و شهرسازی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 

به بهره برداری رسید. 
رئیس جمهور در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه ریلی کشور گفت:  در سال های اخیر به مردم قول داده بودیم که پنج مرکز استان به شبکه 
ریلی متصل شود و با اتصال استان های همدان، کرمانشاه، گیالن، آذربایجان غربی بخشی از وعده ها محقق شد و امروز نیز با اتصال بخشی از مسیر 

ریلی میانه-تبریز بخش دیگری از تعهدات دولت در توسعه شبکه ریلی عملی شد. 

روحانی ادامه داد: این مسیر ریلی باید تا تبریز ادامه یابد که از وزیر راه و شهرسازی قول گرفته ایم تا پایان سال آینده این راه آهن به تبریز متصل شود. 
وی افزود: امیدواریم وزیر راه و شهرسازی تا پایان دولت این کار را انجام دهند که یکی از وظایف بزرگ دولت در آماده کردن زیرساخت ها محقق شود. 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها از تفویض 
اختیار به ۱۰ فرودگاه کشور خبر داد.سیاوش امیرمکری در 
دومین جلسه هم اندیشی مدیران ستادی با اشاره به انتخاب 
اعضای جدید هسته گزینش شرکت گفت: با انتخاب و 
معرفی اعضای هسته گزینش امیدواریم شاهد تحوالت و 
تغییر نگرش و فرایندهای قابل قبول در این بخش باشیم.
وی به حفظ کرامت همکاران در امور گزینش و انتخاب 
اصلح تاکید کرد و افزود: امیدوارم در فضایی صمیمی 
به انتخاب متخصصین متعهد برای شرکت بپردازیم.

معاون وزیر راه و مدیر عامل ساخت و توسعه شبکه ریلی کشور 
گفت: با افتتاح خط آهن میانه- بستان آباد برنامه دولت در 
اتصال پنج استان به شبکه ریلی کشور محقق شد.خیراهلل 
خادمی در حاشیه بهره برداری از خط آهن میانه- بستان 
آباد در سفر رییس جمهوری به آذربایجان شرقی در گفت 
و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ۳۳۵۰ کیلومتر مسیر ریلی 
در کشور در دست اجرا است که این میزان ۳۰ درصد طرح 
های ریلی را شامل می شود.  وی افزود: در اولویت اول 
این شرکت اتصال پنج مرکز استان به شبکه ریلی بود.  

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو علی رستمی، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( سردار تیمور حسینی ، فرمانده پلیس راه کشور 
بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است که کلنگ احداث ترمینال دو در سال آینده به 
زمین زده شود.برای تامین سرمایه احداث این ترمینال با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
حال مذاکره هستیم و تعدادی ابراز عالقه کردند که در این پروژه سرمایه گذاری کنند.با شروع 
این پروژه تحول بسیار بزرگی در شهر فرودگاهی اتفاق خواهد افتاد. 
با ایجاد این ترمینال بزرگ، ظرفیت زیادی برای پرداختن به فعالیت 
اصلی اقتصادی در شهر فرودگاهی که آمد و رفت انسان ها در منطقه 
آزاد است، ایجاد می شود. فعاالن اقتصادی بین المللی می توانند 
بدون نیاز به ویزا به این منطقه آمده، فعالیت خود را انجام داده 

کمیسیون عمران مجلس در گزارشی اعالم کرد: سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار 
تبریز -مشهد را به روسای قوا و مسئوالن قضایی ارائه داده است که آخوندی در رأس این هرم است.

حادثه برخورد دو قطار مفسافربری در محور تبریز- مشهد در خنداب از حوادث تلخ 
سال ۹۵ بود، کمیسیون عمران بالفاصله مامور به تهیه گزارشی در این خصوص شد 
که تا امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.به گفته احمد علیرضا 
بیگی نماینده تبریز مافیای آخوندی در مجلس مانع قرائت این گزارش شده است.

خط راه آهن میانه ـ بستان آباد امروز چهارشنبه به دست رییس جمهوری افتتاح 
و نخستین سفر از این مسیر به مقصد مشهد مقدس انجام شد.به گزارش تین نیوز، 
طول راه آهن میانه ـ بستان آباد ۱۳۲کیلومتر و قرار است تا تبریز ادامه یابد. برای 
اجرای این طرح دو خطه در حد فاصل میانه تا بستان آباد تاکنون ۱۴۱۴ میلیارد 
تومان هزینه شده که به قیمت روز به پنج هزار میلیارد تومان می رسد.برای تکمیل 
این طرح تا تبریز نیز به طول حدود ۷۰ کیلومتر ۱۳۰۰میلیارد تومان دیگر الزم 
است و در صورت تامین این اعتبار، کل طرح تا پایان سال۹۹ تکمیل خواهد شد. 

یک شرکت هواپیمایی ترکیه ای اعالم کرد که پروازهایش را به دلیل مشکالت مالی 
به صورت موقت متوقف خواهد کرد.به گزارش تین نیوز، طبق بیانیه ای که شرکت 
هواپیمایی اطلس گلوبال روز گذشته منتشر کرد این ایرالین برنامه عملیاتی خود را 
حدود یک ماه )۲۶ نوامبر تا ۲۱ دسامبر( متوقف خواهد کرد.این ایرالین ترکیه علت 
تصمیم خود را مشکالت مالی عنوان کرده است که بر اساس آن فروش بلیت تا ۱۶ 
دسامبر از سوی این ایرالین به حالت تعلیق درآمده است. شرکت هواپیمایی اطلس 
گلوبال در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد که در حال حاضر ۱۸ فروند هواپیمای فعال دارد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( از 
تدوین »تاریخ شفاهی شرکت متروی تهران« توسط گروهی از متخصصین تاریخ شفاهی 
به سرپرستی سعید فخرزاده عضو هیئت مؤسس انجمن تاریخ شفاهی ایران خبر داد.

مهدی خداپرست با اشاره به این که تهیه و تدوین این طرح در مدت زمان ۱۲ ماه با هدف ثبت 
تاریخ شفاهی شرکت متروی تهران انجام می شود، خاطرنشان کرد: در این پروژه الیه های 
آماری و اطالعاتی تاریخ متروی تهران با تکیه بر وقایع، رخدادها و حوادث از تجربه های زنده و 
نیز با تکیه بر گفت و گو با افرادی که در تاسیس و ساخت مترو اثر گذار بوده اند، انجام می شود.

شماره سیصد و  پنجاه و سوم- نسخه آزمایشی -۶ آذر ماه ۱۳۹۸

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

 بهره برداری از راه آهن میانه-تبریز تا پایان سال آینده 

 توقف موقتی فعالیت ایرالین ترکیه ای که در ایران هم فعال است 

راه آهن میانه-بستان آباد افتتاح شد 

»تاریخ شفاهی شرکت متروی تهران« تدوین شد 

هفتهانهم
راهروشناست

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد که در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظور تسهیل فرآیند صدور بارنامه برای وانت بارها، برای فعالیت در جاده های برون شهری، به زودی سیستم تحت وب صدور بارنامه الکترونیکی وانت بارها راه اندازی می شود. 

 افزایش قیمت لوازم یدکی و قطعات خودرو آغاز احداث ترمینال جدید فرودگاه امام در سال ۹۹ 

هفتهانهم

هر قطعه سازی اگر مواد اولیه اش افزایش پیدا کند در پی آن یک درخواستی به خودروساز می دهد 
که بر اساس آن خودروساز این موضوع را پیگیری می کند و در طی یک فرآیند ۶ ماهه نسبت به 
افزایش قیمت اقدام می کند که معمواًل خودروساز تالش می کند که اقدام به افزایش قیمت نکند. 
ما شاهد افزایش مواد اولیه  صنعت خودروسازی هستیم و از سوی دیگر 
نوسانات ارزی »افزایش قیمت ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار 
۳۰۰ « در این رابطه بسیار تأثیرگذار بوده است. اما این افزایش قیمت ها 
هنوز به روی قراردادهای قطعه سازان با خودروساز  اثری نگذاشته است.

قطعه سا تالش خود را خواهد کرد که از زیان دربیاید، اما خودروساز با 
توجه فشارهای وزارت صمت هیچ افزایش قیمتی را نمی تواند اعمال کند.
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