
خوشبختانه اقدامات خوبی در بخش توسعه ریلی کشور در حال انجام است که ثمره برنامه ریزی 
انجام شده در طول چند سال گذشته در این حوزه است.در سه سال گذشته توانستیم 5 مرکز 
استان را به شبکه ریلی متصل کنیم این میزان احداث خطوط ریلی به نسبت متوسط ساخت 
مسیرهای ریلی در سال های گذشته یک شاخص و پیشرفت قابل 
توجهی محسوب می شود.به دنبال بحث توسعه شبکه ریلی،  حدود 3 
هزار و  300 کیلومتر راه آهن در دست ساخت است که به نسبت مسیر 
ریلی 11 هزار و 500 کیلومتری موجود در کشور که با احتساب مسیرهای 
فرعی و ایستگاهی به 14 هزار کیلومتر می رسد، عدد قابل توجهی است.   

   

چرا توقیف دفترچه کار رانندگان مسافری جریمه درستی نیست؟ 

هنگام وقوع حوادث، بالفاصله رانندگان را متهم نکنید+ فیلم  

پرواز تهران-منچستر راه اندازی می شود  تشکل ها امکانات ندارند/ لزوم نظارت دولتی بر اجرای تن-کیلومتر 

تبریزی ها از مسیر ریلی جدید ۵ ساعت زودتر به خانه می رسند 

گام های اجرایی اولیه، در ایجاد مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با ابالغ محمد اسالمی به معاونت حمل و نقل، دستور تشکیل مرکز 
ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران ذیل وزارت راه و شهرسازی با هدف کشف علل بروز سوانح و جلوگیری از تکرار 

مجدد آنها صادر شد.

در متن این ابالغ عنوان شده با توجه به آن که تشکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، 
معاونت حمل و نقل مسوولیت ایجاد این مرکز را با بکارگیری خبرگان علمی و اجرایی در رشته های مختلف حمل و نقل برعهده دارد.

همچنین مرکز وظیفه دارد بالدرنگ در محل سوانح حاضر شده و برابر رویه های ملی و بین المللی بررسی های همه جانبه را به منظور تهیه و 
تدوین علل و عوامل بروز سوانح به عمل آورد.

علیرضا سمنانی در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشر 
کرد، خطاب به دبیر کانون کامیونداران کشور نوشت: بر اساس 
ابالغیه ای که در فضای مجازی منتشر شده، یکشنبه اول 
تیرماه، دوره سوم تن کیلومتر در سراسر کشور اجرا می  شود.

وی خطاب به »احمد کریمی« افزود: همچنین جنابعالی 
یکی از مدعوین شرکت کننده در هفدمین جلسه کمیته 
راهبردی حمل و نقل جاده ای در بخش کاال با دستور کار 
ُحسن اجرای تشکل های موصوف در مصوبه 209 هستید.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از راه اندازی پرواز 
هفتگی تهران-منچستر انگلیس خبر داد. این پرواز از 14 
تیرماه امسال به بعد و روزهای شنبه هر هفته انجام می شود.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« در روزهای شنبه 
هر هفته از تهران به شهر منچستر انگلیس پرواز می کند. با 
توجه به درخواست مسافران و به منظور رفاه حال هموطنان 
ایرانی خارج از کشور، هواپیمایی »هما«، از تاریخ 14 تیرماه 
)4 جوالی( با هواپیمای ایرباس با فرودگاه بین المللی امام 
در ساعت 5 و 55 دقیقه به مقصد منچستر ترک می کند.

سعید رسولی -مدیرعامل راه آهنمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خیراهلل خادمی- مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
در جلسه ای اختصاصی که به صورت ویدئو کنفرانس با دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی 
و تیم مدیریتی ایشان انجام شد، صراحتا، از تهدیدات و تحریم های غیر قانونی کشور آمریکا 
انتقاد کردیم و آن را مغایر با کنوانسیون های بین المللی و حفاظت از محیط زیست دریایی 
اعالم کردیم.در گفت و گو با دبیرکل آیمو، بر این نکته تاکید کردیم که 
دریانوردان ایرانی در حالی که  به صورت قانونی و در چارچوب کنوانسیون 
ها و مقررات بین المللی دریانوردی، وظایف قانونی خود را پیگیری 
می کند، مورد تهدید قرار می گیرد.بروز چنین رفتار خارج از عرفی از 
سوی آمریکا تهدید مستقیمی بر ایمنی دریانوردی محسوب می شود

ث  د ا حو ع  قو و م  هنگا ست  ا خو م  د مر ز  ا س  بو تو ا ه  نند ا ر یک  ند  ز فر
. ند و نر نه  ن نشا گا نند ا ر ی  به سو ا  ر م  تها ا نگشت  ا صله  فا ، بال گی نند ا ر
رد  بقه و سرگرمی دا به گزارش تین نیوز، یک برنامه تلویزیونی که جنبه مسا
هفته گذشته با حضور رانندگان اتوبوس به همراه خانواده هایشان برگزار و در آن 
مشکالت رانندگان اتوبوس مطرح شد.در مسابقه تلویزیونی »دستپخت« که شنبه  
و دوشنبه هر هفته بعد از خبر ساعت 19 شبکه یک سیما برگزار می شود، در تاریخ 
24 و  26 خرداد، سه راننده اتوبوس به همراه خانواده خود مهمان برنامه بودند. 

به تازگی بازار خرید پاسپورت رانندگان ترانزیت برای استفاده فروشندگان موبایل داغ شده است.
به گزارش تین نیوز، به تازگی آگهی های فراوانی  مبنی بر خرید پاسپورت رانندگان، در 
شبکه های اجتماعی و در گروه های مربوط به رانندگان و کامیونداران دیده می شود.

در این آگهی ها خریداران اعالم می کنند پاسپورت  رانندگانی که در چند ماه گذشته از 
کشور خارج و مجدداً به کشور وارد شده و به عبارتی مهر ورود و خروج در پاسپورت خود 

دارند را برای رجستری موبایل خریداری می کنند.

میزان تخفیف سود بازرگانی کاالهای وارداتی از بندر چابهار افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی از 
تصویب افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کاالهای وارداتی از بندر چابهار خبر داد.

بر اساس اعالم معاون اول رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 25 خرداد امسال 
به استناد اصل 138 قانون اساسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
افزایش تخفیف سود بازرگانی کاالهای وارداتی از بندر چابهار را تصویب کرد.

رئیس جامعه هتلداران اعالم کرد: صنعت هتلداری در سه ماهه اسفند، فروردین 
ده است. ز دست دا ا ا ر میلیارد تومان درآمد خود ر ردیبهشت 4500 هزا و ا

به گزارش تین نیوز جمشید حمزه زاده، با بیان اینکه استقبال از هتل ها پس از بازگشایی 
و افزایش سفرها کم بوده است، گفت: در استقبال از هتل ها به جز در چند شهر محدود 
رضایت بخش نبوده است. استقبال مسافران از هتل ها در شهرهای شمالی کشور، کیش و 
آذربایجان شرقی به نسبت دیگر شهرها بیشتر بوده که همین میزان هم رضایت بخش نبود.

شماره چهارصد و  شصت و  نهم- نسخه آزمایشی -اول تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

تشــکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل کلید خورد 

 افزایش تخفیف سود بازرگانی کاالهای وارداتی از بندر چابهار 

بازار خرید پاسپورت رانندگان ترانزیت داغ شد 

 استقبال مسافران از هتل ها زیر ده درصد است 

در بحث توقیف دفترچه و غیر فعال کردن گواهینامه، حقوق رانندگان مسافری برون شهری نادیده گرفته شده و انجام این کار در حق خانواده های آنان، مصداق عینی عسر و حرج است. 

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در حوزه ریلی تشدید تداوم پیگیری حقوقی تحریم ها از سوی سازمان بنادر در مجامع بین المللی 

راه روشن است

هفته انهم

تنها راه برون رفت از این وضعیت، رعایت کامل نکات بهداشتی توسط افراد، نظارت مستمر و 
بازرسی های منظم و جدی گرفتن اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با انتشار ویروس 
کرونا است.مدیرعامل راه آهن از رئیس و اعضاء کمیته دائمی پیشگیری از بیماری های واگیر راه 
آهن خواست، به طور منظم و هفتگی جلسات این کمیته را تشکیل و در 
مقابله با ویروس کرونا تصمیمات الزم را اتخاذ کرده و به اجرا گذاشته 
شود.بنابراین گزارش در این نشست بر آموزش همکاران و خانواده آنها 
با استفاده از امکانات فضای مجازی و شبکه railtv به منظور مقابله 
با ویروس کرونا و استفاده از ماسک در قطارهای مسافری، تاکید شد.

هفته انهم
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