
   

موافقت وزیر راه برای تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما 

 تاثیر غیرقابل انکارحمل ونقل کارفرمایی بر سایر شقوق حمل ونقل 

طرح ترافیک 97 تا کی اعتبار دارد؟  قطار تهران - همدان آغاز به کار کرد 

 تجهیز 1200 دستگاه اتوبوس تندرو تهران به سیستم اعالم صوت 

با توجه به سقوط دومین هواپیمای بوئینگ 737 مکس-8 که در اتیوپی، دولت این کشور از بوئینگ خواست تا پرواز این هواپیما به این کشور را متوقف کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اسپوتنیک، اتیوپی از شرکت بوئینگ خواسته تا حاصل شدن اطمینان از امنیت هواپیماهای مدل مکس 8، پرواز تمامی 
این نوع از هواپیماها را متوقف کند.

همچنین شرکت هواپیمایی لبنان و مصر هم عبور هواپیمای بوئینگ 737 از حریم هوایی این کشور و فرود آن در فرودگاه بین المللی بیروت را ممنوع 
کردند.

وزارت هواپیمایی مسافربری مصر امروز )چهارشنبه( در بیانیه ای اعالم کرد که ارزیابی سالمت به کارگیری این نوع هواپیماها با شرکت های هواپیماهای 
بین المللی و شرکت سازنده بوئینگ و نیز آژانس های امنیت پرواز مربوطه ادامه دارد.

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی از 
آغاز به کار قطار تهران - همدان خبر داد و گفت: ۱۵۰ میلیارد 
تومان برای برقی شدن قطار همدان در نظر گرفته شده است.

میر خجسته  ز مهر، ا به گزارش تین نیوز و به نقل ا
اظهارداشت: قطار تهران - همدان با توجه به نیاز و 
دغدغه مندی همدان به منظور توسعه ریلی با سیر زمان 
3.۵ ساعت در مسیر ریلی به سمت همدان حرکت کرد.

قائم مقام معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
در خصوص اعتبار آرم طرح ترافیک ۹7 گفت:طرح 
ترافیک ۹7 تا ابتدای تابستان سال آینده اعتبار دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
شهریار افندی زاده قائم مقام معاون حمل و نقل ترافیک 
شهرداری تهران، درباره اعتبار آرم های طرح ترافیک ۹7 
گفت:  آرم های طرح ترافیک ۹7 تا ابتدای تیرماه اعتبار دارد.

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامیعلی رستمی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران
بکارگیری افراد جوان و باانگیره، توانمند و خوش فکر از نکات مهم در طرح سفیر مهربانی 
است.سفیران مهربانی ویترین مجموعه ما هستند چرا که کلیه مسافرین و مراجعین در 
بدو ورود به فرودگاه امام )ره( با سفیران مهربانی برخورد دارند و با 
برخورد خوب شما با آن ها، می توان خاطره خوشی از فرودگاه بین 
المللی امام خمینی )ره( در ذهن این افراد به یادگار گذاشت و این 
مساله الزم است که در دستور کار وظایف سفیران مهربانی در نوروز 
۹8 قرار گیرد. نقش سفیران مهربانی در فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( تنها در پاسخگویی به سواالت مسافر خالصه نمی شود، 

امیدواریم که سال ۹7 سال خوب و با همراه آرامش برای مردم باشد.یکی از دالیل 
برگزاری این رزمایش آمادگی دستگاه های خدمتگزار برای مردم است. تمامی نهادها 

تالش دارند تا در ایام نوروز بهترین خدمت را ارائه کنند.نیروی 
انتظامی و قرارگاه نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱7 فروردین در خدمت 
مسافران است.در گزارشات تعداد تصادفات و تلفات جاده ای در 
سال گذشته در نوروز باعث تأسف بود و بنا به گفته رهبری باید 

امسال این تصادفات به حداقل برسد و تمامی ما موظف به اجرای 
فرموده آقا هستیم.

جلسه هیات مدیره انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل ونقل 
داخلی کاالی کشور تبادل نظر ورایزنی در خصوص برخی موارد و مسائل صنفی با 

شهرام آدم نژاد معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی برگزار شد. در این دیدار  داود 
فهندژ سعدی با تاکید  بر ضرورت مشارکت کمی و کیفی شرکت های حمل ونقل 

کارفرمایی، اظهار کرد: بحث هویت بخشی این شرکت ها در اجرای مشارکت بهینه و 
فعال آنان در حمل ونقل باید مطرح شود و پذیرش نقش موثر این صنف در حمل ونقل 

کشور از سوی دستگاه های ذیربط به نحوی که کارکرد این شرکت ها دیده شود

انجمن مهندسی دریایی اعالم کرد: با رای دادگستری کل تهران شکایت محمد سعید سیف، 
رئیس سابق انجمن مهندسی دریایی ایران از رئیس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، 

حسین ابراهیم زاد فاضل و محمد امین فیضی چکاب به اتهام »استفاده از لوگو و نام انجمن 
مهندسی دریایی ایران و اعالم شماره تلفن غیر مرتبط با انجمن« رد شد.محمدامین فیضی 

چکاب در این خصوص گفت: متأسفانه جناب آقای دکتر سیف، همچنان نه تنها از تسلیم 
اموال انجمن و تمکین به رأی جامعه دریایی سرباز می زند، بلکه فعاالنه در تالش است با 

ایجاد پرونده های بی اساس در دادگاه موضوع ساده و شفاف یک انتخابات را پیچیده جلوه دهد 

 تست گرم فاز دوم خط 7  متروی تهران با هدف ارزیابی نهایی خط با حضور مدیر عامل 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( با موفقیت  انجام شد.

به گزارش تین نیوز  مراسم تست گرم  بخش شمالی خط 7 متروی تهران با حضور علی امام  
، مدیر عامل این شرکت، فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه و جمعی از مدیران، مشاوران و پیمانکاران از ایستگاه متروی شهید نواب صفوی تا 

ایستگاه میدان صنعت برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور آخرین وضعیت ترخیص وسایل یدکی خودروسازان داخلی 
و خودورهای خارجی در گمرک مانده را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ناصر سراج، در رابطه با خودروهای مانده در گمرک و 
اقدام سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تصریح کرد: دو بخش وجود دارد. یک بخش 

مربوط به وسایل یدکی خودروسازان داخلی است که حدود ۱۰  هزار کانتینر بود و یک تعدادی 
از آن ها با اقداماتی که صورت گرفت ترخیص شد.
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 بسته شدن آسمان 40 کشور به روی بوئینگ 737 

 انجام موفق تست گرم فاز دوم خط هفت مترو 

رد شکایت محمدسعید سیف از رئیس و دبیر انجمن مهندسی دریایی 

10 هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات 

هفتهانهم
راهروشناست

در حال حاضر خط ۱۰۵  به سیستم اعالم صوت نام ایستگاه تجهیز شده است.جامعه هدف 
در اجرای این طرح نابینایان، معلوالن و افرادی که شناختی از تهران ندارند و در نهایت 
شهروندانی که روزانه از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده می کنند 
است در این خدمات، تامین رفاه روشندالن و افراد کم توان از جمله 
سالمندان در داخل اتوبوس بیشتر مورد تاکید است و این سیستم با 
توجه به نیاز بیشتر برای جذب و ترغیب مسافران و شهروندان برای 
استفاده از سامانه حمل ونقل ایمن و تکنولوژی های نوین حمل ونقل 
عمومی برای راحتی شهروندان مورداستفاده قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از موافقت وزیر راه و شهرسازی با تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما از اروپا در دوران وزارت آخوندی خبر داد. 

سفیر مهربانی آماده تکریم مسافران نوروزی 

هفتهانهم

4 تخلف رانندگی حادثه ساز در جاده های کشور 
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