
مهم ترین پروژه آزادراهی کشور که امسال افتتاح می شود، آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است که به 
آزادراه غدیر تغییر نام یافته است. آزادراه غدیر 158 کیلومتر طول دارد و در واقع کنارگذر استان های 
تهران و البرز محسوب می شود، با تکمیل این آزادراه خودرو هایی که از جنوب کشور قصد تردد به 
شمال، غرب و شرق کشور را دارند به محدوده تهران و کرج وارد نمی شوند.

آزادراه  غدیر ، آزادراه قم - گرمسار، آزادراه قم - تهران، آزادراه ساوه - تهران 
و آزادراه تهران - قزوین را به هم متصل می کند، بنابراین با تکمیل 
آن، ترافیک سنگین کنونی در آزادراه آزادگان و جنوِب تهران نخواهیم 
داشت، همچنین زمان سیر برای کامیون ها و سواری ها کاهش می یابد

   

 رانندگی نادرست شخصی ها؛ عاملی برای تصادف اتوبوس ها 

ساعت کار پایانه مرزی میلک افزایش یافت 

۳ طرح دولت برای رفع گره ترافیکی تهران- کرج  هواپیمای معراج در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد 

جزئیات ساخت 3 آزادراه  در کریدور  ترانزیتی کشور

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی امروز و به مناسبت روز جهانی دریانوردی، در تاریخ ۲۴ سپتامبر مصادف با سوم مهرماه، این روز را فرصتی 
برای آگاهی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل عنوان کرد.

به گزارش تین نیوز، کیتاک لیم در این پیام ضمن اشاره به شعار روز جهانی دریانوردی امسال با محتواِی »حمل و نقل پایدار برای یک سیاره پایدار« 
اظهار داشت: ویروس کرونا همه زندگی مردم جهان، اقتصاد دنیا و حمل و نقل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که از ابتدای سال 
۲۰۲۰ وضعیت  صنعت حمل و نقل دریایی به ویژه شرایط دریانوردان چالش برانگیز بوده و علی رغم تمامی محدودیت ها تالش این قشر عظیم 

برای تحویل کاال های اساسی، تجهیزات پزشکی، غذا و سوخت برای عبور از این بحران بسیار اساسی و ستودنی است.

لیم اضافه کرد: در این میان همه گیری ویروس کرونا نشان داد که حمل و نقل دریایی مطمئن ترین، کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین روشی 
است که در جهان ادامه دارد. به تعبیر دیگر حمل و نقل دریایی بر جسته ترین تسهیل کنندۀ اقتصاد جهانی است. در واقع قلب بهبود اقتصادی در 

رشد پایدار آینده به شمار می رود.

هواپیمای معراج در مسیر تهران-کرمانشاه دچار نقص فنی شد.

به گزارش تین نیوز، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت 
هواپیمایی معراج به رجیستر EP-AJI با شماره پرواز 
۲8۲9 در مسیر تهران به کرمانشاه، به علت نقص فنی 
درمیانه ناچار شد در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کند.

فرود اضطراری این هواپیما منجر به مصدومیت هیچ یک 
از مسافران نشد اما ظاهرا برای مدت کوتاهی باعث بسته 

شدن باند  مهرآباد  شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سه برنامه دولت برای 
کاهش ترافیک جاده ای بین تهران، کرج و قزوین، 
گفت: با افتتاح طرح های آزادراهی مهم از جمله آزادراه 
کنارگذر جنوبی تهران تا چند ماه آینده، حجم زیادی از 
ترافیک ترانزیتی غرب به شرق کشور به ویژه استان های 
تهران، البرز و قزوین کاهش می یابد. محمد اسالمی« 
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
در خصوص برنامه دولت برای کاهش ترافیک آزادراه 
قزوین - کرج به سمت تهران، گفت: دولت تدبیر و امید 

علی امام-مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومهعظیم طهماسبی-مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی محمدحسین میرشفیع-نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور توسعه زیربنایی 
با برقراری پروازهای جدید از امروز، تعداد پروازهای استان از هفته ای ۲۶ پرواز به ۲8 پرواز افزایش یافت.

پرواز فوکر 1۰۰ هواپیمایی کارون روزهای چهارشنبه ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به سمت بیرجند پرواز 
کرده ساعت ۰8:۰۰ وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۰8:۴5 بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد 
کرد. طی رایزنی ها و تالش های صورت گرفته توسط این اداره کل جهت 
افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند پرواز چهارشنبه 
صبح در مسیر تهران-بیرجند-تهران توسط هواپیمایی کارون برقرار شد. 
طی مکاتباتی که با تمامی ایرالین های فعال در کشور داشتیم چند ایرالین 
همکاری خود را با این اداره کل اعالم کردند که از بین شرکت های یاد شده

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان گفت: 
ساعت کاری پایانه مرزی میلک با توجه به حجم ترافیک کامیون های صادراتی 
و ترانزیتی به طور موقت طی 1۰ روز آینده از ساعت ۷ تا ۲۲ افزایش پیدا کرد.
 ایوب کرد با بیان اینکه قبال ساعت کاری پایانه مرزی میلک از ساعت ۷ تا 19 
عصر بود، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب مرز بین  المللی میلک به 
لحاظ همجواری با کشور افغانستان، قابلیت های اقتصادی بسیاری در بازرگانی 
روپا، آسیای مرکزی و شرقی ایجاد کرده است. نزیت خارجی میان ا ملی و ترا

خط راه آهن قزوین-رشت یا راه آهن گیالن از طرح های ملی خطوط ریلی ایران است 
که از سال 1۳8۶ شروع شد و در 15 اسفند 1۳9۷ به بهره برداری رسید.

به گزارش تین نیوز، این خط دارای 1۶۴ کیلومتر طول است و از شهر قزوین آغاز و در 
شهر رشت به پایان می رسد. طبق برنامه در آینده این خط از شهر رشت به طور مجزا 
در سه مسیر مجزا خط راه آهن رشت-بندر کاسپین، خط راه آهن رشت بندر انزلی و خط 

راه آهن رشت-بندر آستارا امتداد پیدا می کند.
خط راه آهن رشت- آستارا نیز به راه آهن کشور جمهوری آذربایجان متصل می شود 

قبل از تاسیس یک شرکت هواپیمایی استارت آپی باید سه شرط را رعایت کنید؛ اول 
شما باید یک مشکل را حل کنید، دوم بازار هدف خود را تعیین کنید و سوم مزیت 
رقابتی خود را شناسایی کنید.به گزارش تین نیوز، اگر این سه شرط را به خوبی 
درک کنید و به آنها پاسخ دهید، می توانید امیدوار باشید تا به مرحله بعد بروید و 

مشکالت مالی خود را حل کنید .
این سه شرط زیربنای یک استارت آپ است، خواه یک شرکت جدید و غیر وابسته 

باشد، خواه یک شرکت جدید و زیر مجموعه یک شرکت مادر باشد.

اخیرا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از آمادگی این سازمان برای اعطای 
تسهیالت خاص و ویژه برای نوسازی شناورهای مسافری خارک خبر داد و بر اولویت 
دهی و تسریع در انجام و تکمیل مطالعات زیرساختی برای اسکله شناور و موج شکن 
تأکید کرد. محمد راستاد با بیان اینکه سازمان بنادر کامال آمادگی دارد برای نوسازی 
ناوگان مسافری و دریایی در حال تردد در این مسیر ها تسهیالت ویژه اعطا کند، تاکید 
کرد: متقاضیان و صاحبان شناور های فعال در مسیر جزیره خارک می توانند با اولویت 

از تسهیالت نوسازی شناورها در کمیته وجوه اداره شده بهره بگیرند.

شماره پانصد و بیست و سوم- نسخه آزمایشی -۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

همکاری برای توسعه حمل ونقل پایدار در یک سیاره پایدار 
 پیش شرط تاسیس شرکت هواپیمایی استارت آپی چیست؟ 

 نگاهی به اهمیت اتمام خط آهن رشت-قزوین 

جزیره خارک، آلودگی های نفتی و طرح های ناتمام 

یک راننده اتوبوس از شیوه رانندگی خودروهای شخص در آزادراه ها انتقاد کرد و از افزایش احتمال بروز سوانح برای رانندگان ناوگان عمومی به دلیل شیوه نادرست رانندگی خودروهای شخصی خبر داد. 

مترو برج میالد تهران مهرماه افتتاح می شود افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند 

راه روشن است

هفته انهم

ایستگاه برج میالد در مرحله بهره برداری قرار گرفته و مهرماه این ایستگاه افتتاح می شود.
 1۲ ایستگاه که قرار است در شش ماهه دوم سال به بهره برداری برسد که ایستگاه برج میالد 
یکی از آن ها است.ایستگاه برج میالد با تجهیزات مناسب برای افراد کم توان و معلول افتتاح 
خواهد شد. ایستگاه برج میالد از لحاظ فنی و عمرانی در مرحله بهره 
برداری است و تالش می کنیم تا اواخر مهرماه این ایستگاه افتتاح شود.

مدیرعامل شرکت مترو در بازدید از آخرین وضعیت روند تکمیل ایستگاه 
برج میالد،  بر آغاز بهره برداری از ایستگاه برج میالد و ورودی های جدید 

ایستگاه های نواب در سه ماهه سوم امسال تاکید کرد.

هفته انهم
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