
   

باتالقی شدن الیه های نمکی زیرین در محور شهداد  کرمان به سمت نهبندان خراسان جنوبی 
یکی از مهمترین مشکالت بازسازی این محور ارزیابی می شود.اهمیت محور و درخواست های 
مکرر مردم منطقه و مسئوالن استان کرمان، کار بازسازی این محور پس از انجام مطالعات فنی 

و برآورد بودجه و اعتبارات الزم آغاز می شود.
پس از بازدید و بررسی آخرین وضعیت محور شهداد -نهبندان در استان 
کرمان که سال ۹۸ در اثر سیل تخریب شده بود، آغاز مطالعات بازسازی 
این محور کویری را در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان کرمان قرار داد.

 چند مسافر مبتال به کرونا از پرواز منع شدند 

 حوادث رانندگی برای کاربران جاده بازآموزی شود 

اعتبار راه آهن اردبیل - میانه افزایش یافت  کمبود تجهیزات و فراوانی ترافیک پروازهای خارج از ظرفیت 

محور شهداد - نهبندان بهسازی می شود 

میزان تولید ثروت ساالنه در بخش خدمات ترانزیت و حمل  و  نقل در کشور تا پیش از تحریم ها رقمی در حدود ۴ میلیارد دالر بوده است که در 
صورت برنامه ریزی صحیح و فعال  سازی کریدورهای بین المللی و عملیاتی شدن این چشم انداز، بیش از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، هم اکنون ارزش تجارت کاال در جهان به ۱۰ هزار میلیارد دالر می رسد که در این میان حجم تجارت بین آسیا و اروپا در حدود 
سه هزار میلیارد دالر است که در این میان بیشترین درآمد کشورمان از رهگذر ترانزیت و حمل این کاالها در بخش حمل ونقل دریایی و جاده ای 

و ریلی- به عنوان حمل ونقل ترکیبی- است.
بر اساس معرفی توانمندی های ایران در داالن های ترانزیتی جهانی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حضور مقامات و فعاالن اقتصادی 
کشورهای مختلف که در بندر تریسته ایتالیا به منظور برگزاری اجالس یک کمربند، یک راه گرد هم آمده بودند، ظرفیت های بندری، دریایی و 
ترانزیتی ایران را تشریح کرده است. محمد راستاد ضمن تشریح قابلیت ها و توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در داالن های ترانزیتی، اظهار 
کرد: اهمیت داالن های ترانزیتی در برهه زمانی کنونی بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسالمی ایران از قابلیت ها و توانمندی های بی نظیری 

در این زمینه برخوردار است.

اخیرا کنترلرهای ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد در نامه 
ای که به مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران نوشته اند؛ به کمبود تجهیزات و فراوانی ترافیک و 
احتمال خطرات پیش رو انتقاد کرده اند.به گزارش تین نیوز، 
در نامه ی کنترلرهای ترافیک هوایی آمده است: فرودگاه 
مهرآباد دارای بیشترین حجم و پیچیدگی ترافیک نسبت 
به کل فرودگاه های کشور و حتی مرکز کنترل فضای 
کشور است، به طوری که کنترلر راداری مراقبت پرواز این 
فرودگاه به ناچار هم زمان ۱7 فرودگاه و پایگاه هوایی از 

رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای 
اسالمی  گفت:دولت توجه بیشتری به تکمیل طرح راه 
آهن اردبیل - میانه داشته و اخیرا میزان اعتبارت این 

پروژه افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز، حجت االسالم سید کاظم موسوی روز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:عملیات اجرایی 
پروژه راه اهن اردبیل- میانه مطلوب است و با مشارکت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پیشرفت فیزیکی این پروژه 
شتاب گرفته و در زمان مقرر ه بهره برداری خواهد رسید.

عبدالهاشم حسن نیا -رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل ونقلمحسن بهاروند- معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه
یکی از مشکالت ما با کانادا این است که دولت این کشور به حقوق بین الملل احترام نمی گذارد و 
سعی دارد اقدامات یکجانبه ای انجام دهد که واقعًا لزومی ندارد. من فکر می کنم کانادا نوعی پیش 
داوری سیاسی انجام می دهد. طبق کنوانسیون شیکاگو و انکس ۱۳ مسئول بررسی سانحه کشوری 
است که سانحه در آن رخ داده است. ایران هم در حال بررسی سانحه است 
و به همه دسترسی های الزم را داده است و هنوز هم دو ماه از زمان تعیین 
شده برای ارائه گزارش باقی مانده است. هرچند فرصت یک ساله برای ارائه 
گزارش سانحه قابل تمدید است ولی تیم بررسی سوانح ایران همه تالشش 

را انجام می دهد تا در همین فرصت یکساله گزارش را کامل کند.

یک راننده عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه ها گفت: مقوله ایمنی حمل و نقل جاده ای  و 
توجه به آن مهم و قابل تامل است چرا که تصادفات سومین عامل مرگ میر در کشورمان 
شناخته شده است.به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی به خبرنگار ما گفت: تحلیل حوادث 
ترافیکی کشور نشان می دهد چند عامل خستگی، خواب آلودگی، عدم توجه به جلو و حواس 

پرتی، واژگونی، سرعت زیاد و نقص فنی در خودرو در وقوع این حوادث دخیل هستند.
این همیار جامعه ایمن کشور عنوان کرد: خستگی، خواب آلودگی و رانندگی بیش از توان 
جسمی، امسال باعث شد تعداد زیادی از رانندگان ناوگان سنگین که مقصر هم نبودند 

مدیرکل فرودگاه های استان کرمانشاه گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا، ممنوعیتی 
برای سفرهای هوایی ابالغ نشده و فقط محدودیت تردد با تست کرونا انجام می گیرد.

به گزارش تین نیوز، مجتبی بیاتی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرها در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
۱۳۹۸ با کاهش ۲7 درصدی پروازها مواجه هستیم.وی با اشاره به محدودیت های اعمال شده 
توسط ستاد ملی کرونا از امروز اول آذر، افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا افراد منعی برای 
سفر هوایی ندارند اما چنانچه قباًل کرونا داشته اند باید گواهی منفی تست کرونا را ارائه دهند.

چهارشنبه گذشته )۲۸ آبان( خبر یک حادثه ریلی رسانه ای و عنوان شد دیزل قطار 
رشت مشهد در ایستگاه کوهین به علت تعویض خط اشتباه و واگذار کردن قطار به 
خط دپو )واگذاری قطار به خط اشتباه(، به سالن های باری متوقف در ایستگاه کوهین 
برخورد کرده و از خط خارج شده است.به گزارش تین نیوز، در حالی که پس از این 
حادثه خبرهای تکمیلی حکایت از تعداد واگن ها و لکوموتیوهایی داشت که در این 
حادثه دچار خسارت شدند )این حادثه خسارت جانی نداشت(، یک کارشناس حمل 
و نقل در این مورد گفت: معتقدم به جای شمارش تعداد واگن ها و لکوموتیوهای 

مدیرعامل متروی تهران گفت: براساس توافق  بین بانک رفاه و معاونت مالی شهرداری 
تهران به منظور آزادسازی منابع مالی حاصل از اوراق مشارکت ۱۳۹۸، بخشی از این 
اوراق تا پایان هفته جاری به حساب شهرداری تهران واریز خواهد شد.به گزارش تین 
نیوز به نقل از ایسنا، علی امام  ضمن اعالم این خبر افزود: در چند روز گذشته، شهردار 
تهران رایزنی های بسیاری با رئیس بانک مرکزی برای آزادسازی منابع مالی حاصل از 
اوراق مشارکت ۱۳۹۸ در مهلت دو هفته ای تعیین شده از سمت دولت، داشت که سرانجام 

بانک رفاه و معاونت مالی شهرداری تهران به توافقی فی مابین با یکدیگر رسیدند.

شماره پانصد و شصت و چهارم- نسخه آزمایشی -اول آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 ظرفیت صنعت دریایی کشور در افزایش حجم تجارت با اروپا 
وقوع حادثه ریلی در قزوین؛ راهکار کاهش رخداد مشابه چیست؟ 

ممنوعیتی برای سفرهای هوایی ابالغ نشده است 

احتمال واریز۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت مترو 

وزیر ارتباطات گفته است: چند مبتال از فرودگاه بازگردانده شده اند و حساب کاربری چند صد راننده مبتال به کرونا معلق شد. 

 راه آهن نیمه برقی با ناوگان برقی-دیزلی مانعی  برای  رسیدگی  به  حادثه  سقوط  هواپیمای  اوکراینی  وجود ندارد 

راه روشن است

هفته انهم

آمار منتشر شده اتحادیه بین المللی راه آهن ها در سال ۲۰۲۰ نشان دهنده ۸5۲ هزار کیلومتر 
طول شبکه ریلی است که از آن ۴۴۳ هزار کیلومتر شبکه دوخطه و ۳۳۲ هزار کیلومتر برقی 
می باشد و با تعداد ناوگان شامل لکوموتیو ۹۶ هزار، ۱5۰ هزار ست خودکشش، ۱۹5 هزار 
واگن مسافری و ۳۳۴7 هزار واگن باری و با کمتر از ۶ میلیون پرسنل 
توانستند ۱۰ میلیارد قطار کیلومتر جابجا نمایند. این جابجایی شامل 
تعداد مسافر ۳۳ میلیارد نفر و نفرکیلومتر ۳7۰۲ میلیارد با سیر متوسط 
۱۱۳ کیلومتر و قریب ۹ میلیارد تن بار و ۹۲۸۰ میلیارد تن کیلومتر با 

سیر متوسط ۱۰۴۲ کیلومتر بوده است.

هفته انهم
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