
صنعت ریلی از برنامه توسعه عقب مانده است 

 بزرگراه  کربال  پس  از 27  سال  تکمیل می شود؟ 

تاخیر در بهره برداری بخشی از خط 6 مترو تا آذرماه   ظهور یک ایرالین عجیب/ آراز مجوز ندارد 

 صادرات ۵۰۰۰ سند دریانوردی طی شش ماه اخیر 8 درصد قربانیان سوانح رانندگی، کودکان هستند 

  امروز تفاهم نامه همکاری بین سازمان اورژانس کشور و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران درباره ارائه خدمات اورژانس در ایستگاه ها 
و ناوگان ریلی مسافری، با حضور سعید محمدزاده رئیس راه آهن جمهوری اسالمی ایران و پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، 

امضا شد.

به گزار ش خبرنگار تین نیوز، سعید محمدزاده در این نشست گفت: یکی از مهم ترین اقدامات جمهوری اسالمی ایران عمل جدی به اقتصاد 
مقاومتی است.

وی در ادامه سخنان خود، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی این که از همه امکانات برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم چرا که ایجاد آسایش و 
ارائه خدمت به مردم و پایداری کشور هدف ما است و در این راستا باید تالش کنیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه از تاخیر در 
بهره برداری از خط 6 مترو حدفاصل دولت آباد تا 
میدان امام حسین تا اواخر آذرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی امام با اشاره به این 
مطلب، اظهار کرد: طبق برنامه قرار بود بخشی از 
مترو خط 6 تا پایان شهریور ماه گذشته افتتاح شود 
که به دلیل کمبود منابع مالی در این بخش این مهم 

میسر نشد.

یک شرکت هواپیمایی به نام آراز در آگهی استخدامی 
خود اعالم کرده است که درصدد جذب دو هزار و 718 
نفر در 136 ردیف شغلی است. تین نیوز در تماسی که 
با دفتر این شرکت در استان مرکزی داشت، نتوانست 
با مدیریت این شرکت ارتباط بگیرد از همین رو  یکی 
از کارمندان این شرکت گفت: بخش مدیریتی شرکت 
هواپیمایی آراز در استان تهران است اما در حال حاضر 

دفتر این شرکت در تهران تعطیل است.

پیر حسین کولیوند، رئیس اورژانس کشور  اسماعیل مکی زاده ، معاون امور دریایی اداره کل بنادرودریانوردی هرمزگان زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران
 وجود تعداد زیادی موتورسیکلت در شهر تهران بستری برای انجام بزهکاری 
در برخی نقاط شهر شده است. الزم است پلیس گزارشی در مورد کنترل 

خودروهای آالینده و فرسوده به خصوص کامیون ها ارائه کند.
به عقیده کارشناسان، مقصر بخش زیادی از سنگینی ترافیک و آلودگی هوای 
پایتخت موتورسیکلت ها هستند. این وسایل نقلیه ناایمن به دلیل ابعاد کوچک 
در ترافیک با حرکات مارپیچ راه خود را باز می کنند و باعث بروز کندی در تردد 
دیگر وسایل نقلیه می شوند. از طرف دیگر فناوری پایین موتور این وسایل 
نقلیه باعث شده تا آلودگی ایجادشده توسط آن ها چند برابر خودروها باشد.

 بیش از 3۰ هزار نفر معادل حدود یک چهارم از جمعیت 13۰ هزارنفری 
دریانوردان کشور در این استان فعالیت می کنند.

از این تعداد، دو هزار و 363 فقره به گواهینامه های اصلی )گواهینامه 
تعیین سمت در شناور( و یک هزار و 1۲8 فقره مربوط به گواهینامه های 
جانبی )آموزش های جنبی ازجمله در مباحث ایمنی( مربوط است. طبق 
الزام کنوانسیون سازمان جهانی کار باید تمامی دریانوردان برای فعالیت 

حرفه ای خود شناسنامه دریانوردی داشته باشند.

در آستانه سفرهای اربعین، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به تازگی از 
احتمال تکمیل بزرگراه کربال تا سال آینده خبر داده است.

به گزارش تین نیوز،  آن چنان در شبکه های اجتماعی آمده، مسعود شریفی مدیرکل 
راه و شهرسازی استان کرمانشاه به تازگی)پنجم مهرماه( از تکمیل هشت کیلومتر 
از بزرگراه در مسیر سر پل ذهاب تا قصر شیرین خبر داده و گفته است: هم اکنون از 
سرپل ذهاب تا قصرشیرین و مرز خسروی سه پیمانکار در حال انجام کار هستند

یک کارشناس حمل ونقل با طرح این پرسش که چرا در بارندگی ها و حوادث مشابه 
آن دنبال واژه بی سابقه و... هستیم، گفت: مدیریت نگهداری و نگهداشت از سازه ها 
براساس اصول مسلم بازدیدهای دوره ای و مکانیسم رسیدگی و رفع معایب احتمالی 
در آنها صورت می پذیرد.متاسفانه در حال حاضر پدیده های روبان، افتتاحیه، کف و 
سوت زدن در مراسم احداث و ساخت بر اصول نگهداری و صیانت از سرمایه ها چیره 
شده و پدیده نگهداری به عنوان پدیده ای فراموش شده و کم اهمیت جلوه می کند.

سازمان برنامه وبودجه، در سال گذشته 76 پروژه در حوزه راه را برای »واگذاری« به 
پیمانکاران معرفی کرده بود؛ اما اطالعاتی که این سازمان در اختیار سرمایه گذاران 
قرار داده، آن قدر ناقص، پر ابهام و پراکنده است که پیمانکاران را برای حضور در 

پروژه ترغیب نمی کند. 
برای نمونه، هشت پروژه در میان این پروژه ها انتخاب شده و در زیر میزان انطباق 

و صحت این پروژه ها بررسی شده است.

 اعضای حاضر در این تور گردشگری، پس از سفر با قطار خلیج فارس در مسیر تبریز 
به تهران،  با استفاده از قطار گردشگری تهران -سوادکوه-تهران از جاذبه های 
گردشگری مسیر شمال شامل: ایستگاه های بنکوه، سیمین دشت، فیروزکوه، شور 
آب و ورسک دیدن کردند. به گزارش تین نیوز وبه نقل از شرکت حمل ونقل ریلی 
رجا، حضور در برنامه های تفریحی-فرهنگی این قطار در ایستگاه های مزبور 

همراه با پذیرایی ویژه، از دیگر برنامه های رجا برای گردشگران سوئیسی بود.
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 تفاهم نامه همکاری بین راه آهن و اورژانس منعقد شد 
چند نمونه از اطالعات نادرست درباره پروژه های عمرانی 

چند راهکار برای جلوگیری از تخریب سازه ها در بارندگی های شدید 

 گشت و گذار گردشگران سوئیسی در ایران با قطارهای رجا 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

انتخابات نظام مهندسی استان تهران در تاریخ 1۲مهر ۹7 در سطح این استان برگزار شد. 
از 11۲ هزار و ۴۰۲ نفر عضو این سازمان تنها۹716  نفر در این انتخابات شرکت کردند 
که معادل6/8 درصد واجدین شرایط می باشد که درصد بسیار پایین و هشدار 
دهنده است.رای نفر اول در این انتخابات برابر 3183 رای بوده که نسبت به 
تعداد شرکت کننده ۹/3۲ درصد و نسبت به واجدین رای، تنها  8/۲درصد است. 
در واقع بیش از  67درصد شرکت کنندگان یا ایشان را نمی شناختند و یا در نزد 

آنها مقبولیت و مشروعیت و شایستگی الزم را نداشته است.

به رغم تالش های فعاالن صنعت ریلی کشور و مزایای رقابتی این صنعت، نمای کلی پیشرفت راه آهن کشور نشان می دهد که فقط 9 درصد از حمل بار کشور یعنی حدود 47 میلیون تن توسط شبکه راه آهن جابه جا می شود. 

 درخواست شورای شهر برای برخورد با تخلفات موتورسواران 
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