
 امضای تفاهم نامه با وزارت نفت برای نوسازی حمل ونقل عمومی 

 سوق مسافران هوایی بندرعباس به سمت ریل و جاده 

بخش خصوصی  در  حوزه دریا   از آقای  وزیر چه می خواهد؟  فروش هواپیما به ایران دیگر ممکن نیست 

 واردات کاالی ضروری کامیون داران با ارز دولتی لجستیک برنامه ای برای حرکت  6 راهکار برای جلوگیری از رانندگی در حالت ناهشیاری 

به دنبال قتل یک راننده کامیون لرستانی در کمربندی اندیمشک، رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان جاده ای استان لرستان از پیگیری این 
موضوع توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خبر داد.

به گزارش تین نیوز، مجید نصیرزاده در این باره گفت: ما بارها در جلساتی که با مسئوالن وزارت راه و سازمان راهداری داشتیم از موضوع امنیت 
جاده ها صحبت به میان آورده و عنوان کردیم که خطرات زیادی رانندگان را تهدید می کند.

وی در خصوص این که در مورد قتل اخیر راننده کامیون، قاتالن در پوشش گشت نامحسوس پلیس راه، او را مجبور به توقف کرده اند، با اشاره 
به موارد مشابهی که سارقان تحت گشت نامحسوس به سراغ رانندگان رفته اند اما با توجه به هوشیاری رانندگان موفق به عملی کردن نیت 

خود نشده اند، اظهار کرد: باتوجه به شرایط به وجود آمده پیشنهاد می شود از خودروهای شخصی برای گشت و کنترل پلیس راه استفاده نشود.

حمایت از شرکت های کشتیرانی، محلی و منطقه ای 
خارجی که حاضر هستند با دریافت تسهیالت 
ریسک تحریم را بپذیرند، یکی از شاه کلیدهای 
گذر از تحریم است. اگر این فرض را داشته باشیم 
که شرکتی وجود دارد و مراوده ای با آمریکا ندارد یا 
این که اصال تمایلی به همکاری با آمریکا ندارد، یا 

در کشوری قرار دارد

شرکت هواپیماسازی لئوناردو اس پی ای ایتالیا 
اعالم کرد، شرکت ای تی آر که به صورت مشترک 
متعلق به لئوناردو و ایرباس فرانسه است در حال 
مذاکره با خریداران جایگزین جهت فروش باقی 
مانده هواپیماهایی است که قرار بود به ایران 

تحویل داده شود.
 

شادمهر کاظم زاده، رئیس کمیته حمل ونقل مجلسعباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی  محمدصادق امینیان،کارشناس حمل ونقل 
سپهر سیاست بسیار غبارآلود است. از هوای اهواز و زابل هم پرغبارتر. یافتن 
راه و تشخیص راه از چاه در این فضا کار دشواری است. تمام تالشم این 
است که مدیرانم را از درگیر شدن در حواشی برکنار نگاه دارم و برنامه های 

بنیادین وزارتخانه را هم چنان پی بگیرم. 
خوشحالم که دیروز سند ملی لجستیک را ابالغ کردم. لجستیک مفهومی 
است که در نظام برنامه ریزی ملی مهجور مانده ولی مدتی است که در 

صدر دستوِر کار وزراتخانه قرار گرفته است.

سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز متعهد شد که با 
اقدامات سودجویانه افراد در احتکار اجناس و اقالم مورد نیاز کامیون داران 
برخورد کند. از طرف دیگر در ماه گذشته به صورت هفتگی، او به  عرضه 
60 هزار حلقه الستیک در ماه گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از گله ها و 
مشکالت کامیون داران، توزیع نامناسب الستیک بود که این مسئله موجب 

افزایش قیمت این محصول شد

مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان تنها دلیل کاهش پروازها به بندرعباس را 
گرانی بلیت هواپیما ندانست و گفت: در حال حاضر بخشی از پروازهای خروجی 

فرودگاه بندرعباس به حمل ونقل ریلی و جاده ای سوق پیدا کرده اند.
محمود امانی بنی  توضیح داد: پروازهای فرودگاه های استان هرمزگان به نسبت سال 
گذشته کاهش پیدا کرده است اما تنها دلیل آن افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست.

 مشاور وزیر راه شهرسازی در واکنش به اخبار منتشرشده در خصوص واگذاری 
طرح توسعه بندر چابهار به هند، گفت: ایران هیچ گاه نقش حاکمیتی خود را به 

هیچ شرکتی واگذار نکرده است.
شهرام اجتهادی مشاور وزیر راه شهرسازی در واکنش به اخبار منتشرشده در 
خصوص واگذاری طرح توسعه بندر چابهار به هند، واکنش نشان داد و با انتشار 
عکسی از فرمایشات اخیر رهبر انقالب از رسانه ها خواست که بذر ناامیدی نکارند.

آیین بهره برداری از تونل آرش به بزرگراه نیایش  با حضور محمدعلی افشانی، 
شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، این پروژه به طول هزار و 560 متر و عرض ۱0 متر در 
دو طبقه در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع شده و امروز وارد مدار بهره برداری شد.

یک راننده خودمالک با طرح این سوال که جایگاه خودمالکی در قوانین و مقررات 
عمومی حمل ونقل جاده ای کجاست؟  گفت: سهم حمل ونقل جاده ای توسط 

کامیون های تحت مالکیت شرکت های حمل ونقل در کشور چقدر است؟
محسن متقین به خبرنگار ما گفت: چرا با گذشت بیش از دو دهه، سازمان راهداری 

و متولیان بخش حمل ونقل جاده ای رابطه حقوقی میان راننده خودمالک ....
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روایت مشاور وزیر راه از واگذاری توسعه بندر چابهار به هندی ها 

 سازمان راهداری پیگیر موضوع قتل رانندگان کامیون در جاده ها 
 افتتاح نخستین تونل دوطبقه شهری تهران 

 درخواست بازتعریف رابطه حقوقی راننده خودمالک با 
صادرکننده بارنامه 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

چهل روز از صبح روزی که پژو 206 سفید، پنج کارگر افغان فضای سبز شهرداری 
تهران را در اتوبان بابایی زیر گرفت، گذشت. عیاشی و قانون شکنی 
چهار جوان که تحت تاثیر الکل از میهمانی شبانه باز میگشتند به بهای 
از دست رفتن جان پنج انسان بی گناه تمام شد.متاسفانه تا این تاریخ 
جزئیاتی از کیفرخواست صادره و فرآیند دادرسی در اختیار رسانه ها 

قرار نگرفته است.

شورای شهر تهران به منظور استحصال منابع حاصل از صرفه جوئی سوخت با وزارت نفت اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای کرده بود که تا از این طریق نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی صورت بگیرد که این اتفاق تا به امروز صورت نگرفته است.
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