
درحال حاضر وضعیت آنتن دهی خط ۷ کمی ضعیف است که این مشکل نیز به زودی حل خواهد شد.
تأمین اینترنت شبکه مترو تهران برعهده اپراتورهای تلفن همراه است. شرکت بهره برداری مترو تهران 
امکانات الزم را در اختیار اپراتورها قرار داده تا اقدامات الزم برای برقراری شبکه آنتن را ایجاد کنند.
خط ۳ مترو تهران در گذشته با خالء آنتن دهی مواجه بود اما 
درحال حاضر این مشکل رفع شده است، درحال حاضر وضعیت 
آنتن دهی خط ۷ کمی ضعیف است که این مشکل نیز به زودی 
حل خواهد شد. سیستم آنتن اپراتورها در ایستگاه ها قرار دارد و به 
علت عدم پیوستگی، آنتن در تونل های طوالنی تر قطع می شود.

   

ــون؛ دریافت مبالغ کالن،ارایه کمترین خدمات   بیمه تکمیلی رانندگان کامی

 دستمزد رانندگان کامیون چقدر است و چقدر باید باشد؟  

افزایش سخت گیری در ورود افراد بدون ماسک به فرودگاه ها  آیا ظرفیت تولید لکوموتیو در ایران وجود دارد؟ 

چرا آنتن تلفن همراه در تونل های مترو قطع می شود؟ 

چندی پیش یکی از کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه حمل و نقل هوایی که نامی از وی برده نشده بود در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های 
داخلی ادعا کرده بود در سانحه آنتونف مسیر طبس که مشکل طراحی هواپیما یکی از عوامل بروز سانحه بود و اوکراین هم این موضوع را 

پذیرفت، سازمان هواپیمای با همکاری وزارت خارجه، اکنون غرامت آن سانحه را در جلسات اخیر درباره سانحه بوئینگ اوکراینی مطرح کند.

به گزارش تین نیوز، خبرنگار ما در راستای بررسی تخصصی این موضوع که آیا طرح، چنین ادعایی در پرونده هواپیمای اوکراینی امکان پذیر 
است به گفت وگو با علیرضا منظری کارشناس و تحلیلگر مسائل صنعت هوایی کشور پرداخت.

منظری در این باره به خبرنگار تین نیوز می گوید: این موضوع تنها در حد یک ادعا مطرح است و از سوی دیگر هر کدام از این پرونده ها شرایط 
حقوقی متفاوتی دارند و باید به عنوان یک پرونده مستقل بررسی شوند.

این کارشناس هوایی اعالم می کند: اگر بخواهند این پرونده را از لحاظ سیاسی بررسی کنند می توان یک تفاهم در بین دو طرف انجام بگیرد، 
اما در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی باید گفت که این هواپیمای مسافری در ایران مورد اثابت موشک قرار گرفته است

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با هدف رعایت 
پروتکل های بهداشتی بخصوص جلوگیری از ورود افراد بدون 
ماسک در فرودگاه ها، سخت گیری نیروی انتظامی افزایش می یابد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، 
تورج دهقانی زنگنه در دیدارد با سردار اشتری فرمانده 
نیروی انتظامی کشور، گفت: یکی از محورهای مهم 
ایجاد امنیت در فرودگاه ها و فراهم شدن آسایش و آرامش 
حاکم بر فرودگاه ها به دلیل حضور این نیروها است.

در سال 1۳90 برای نخستین بار موتور لکوموتیو 
باری در داخل کشور تولید شد و یک سال بعد از آن 
هد  اعالم شد که نخستین لکوموتیو نیز تولید خوا
شد. در آن زمان تالش شد تا 150 دستگاه لکوموتیو 
با همکاری و کمک سازندگان آلمانی ساخته شود.

به گزارش تین نیوز، در طول سال های گذشته شرکت 
هایی نظیر ایریکو و مپنا تالش کردند تا تولید صد 
درصدی اجزا و قطعات لکوموتیو را به نام خود ثبت کنند.

سید مناف هاشمی -معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانمحمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازی فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه
در قالب این قرارداد پنج هزار دستگاه کامیون فرسوده از رده خارج و با کامیون نو جایگزین می شود.

 امروز و در سال جهش تولید، گام دیگری را در نوسازی ناوگان فرسوده با تکیه بر توان داخلی بر می داریم. 
در قراردادی که امروز میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک صادرات و بخش خصوصی 
به امضاء رسید، اولین قرارداد ساخت داخل طرح نوسازی ناوگان حمل و 
نقل برون شهری در بخش کاال با محوریت کامیون های باالی50 سال به 
امضاء رسید. بر اساس این قرارداد، پنج هزار دستگاه کامیون با سیستم 
قوای محرکه مطلوب برای رانندگان در نظر گرفته شده است که دو هزار و 
۴50 دستگاه آن در فاز نخست و باقی مانده در فازهای بعدی اجرا می شود.

یک فعال حمل و نقل جاده ای معتقد است محاسبه هزینه حقوق راننده در هر کیلومتر نشان می دهد 
در صورت اجرای صحیح تن-کیلومتر منافع ذی نفعان بخش حمل و نقل کاال به صورت دقیق و 
شفاف دیده خواهد شدبو همین موضوع تالش برای اجرای صحیح تن کیلومتر را ضروری می کند.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با محاسبه هزینه حقوق رانندگان کامیون و انتشار آن در 
شبکه های اجتماعی، گفت: باید در نظر داشت حقوق و دستمزد رانندگان کامیون تا کنون 
بر مبنای توافق مالک و راننده بوده است و هیچ گونه قانون مشخصی ندارد به طوری که 
بعضی افراد به صورت درصدی و بعضی به صورت حقوق ثابت ماهانه همکاری دارند.

قرارداد نوسازی پنج هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل برون شهری کاال، میان سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک صادرات و بخش خصوصی به امضا رسید.

 آیین امضای امضای قرارداد سه جانبه نوسازی پنج هزار دستگاه ناوگان حمل ونقل برون شهری 
کاال، روز چهارشنبه، ۲۲ مردادماه با حضور محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی، عبدالهاشم 
حسن نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات و بخش خصوصی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه لغو طرح ترافیک در پایتخت باعث 
خلوتی حمل و نقل عمومی نشده است، گفت: رویکرد مخالفت با تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا نداریم.به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، محسن هاشمی، 
رئیس شورای شهر تهران درباره لغو طرح ترافیک در پایتخت اظهار داشت: 
نظرمان در مورد طرح ترافیک مشخص است و پیشنهادهایی را در جلساتی که 
برگزار شده مطرح کرده ایم.وی افزود: همچنین شهردار تهران در جلسات ستاد 
ملی مقابله با کرونا حضور دارد و نظر مدیریت شهری در این زمینه بیان شده است.

یم  ره پرداخت جرا با هور ناجا در نفر رئیس پلیس را دیا ر سید کمال ها سردا
فراد صادر  نندگی برای ا گفت: جریمه هایی که توسط افسران راهنمایی و را
نچ شود یک تا پنج روز زمان می برد. رسال شده و پا می شود تا به مرکز ا

وی با بیان اینکه برای پرداخت جریمه دوماه فرصت باقی است و پس از آن پیامک ارسال جریمه 
برای فرد ارسال می شود، ادامه داد: در پیامک جریمه شماره قبض و شناسه موجود است و فرد می 
تواند از طریق تلفن همراه خود مبلغ جریمه را پرداخت کند. همچنین از طریق مراجعه به بانک 
یا دستگاه خودپرداز و یا از طریق سایت راهور 1۲0 می تواند این مبلغ جریمه را پرداخت کند.

شماره پانصد و سوم- نسخه آزمایشی -۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 آیا طرح غرامت از اوکراین در سانحه آنتونف امکان پذیر است؟ 

محسن هاشمی: لغو طرح ترافیک در مقابله با کرونا موثر نیست 

نوسازی ۵۰۰۰ کامیون برون شهری کلید خورد

چرا جرایم  رانندگی اشتباهی ثبت می شوند؟/ نحوه اعتراض 

در حالی که نیمه  مرداد امسال قرارداد بیمه تکمیلی عمر و حوادث رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای بخش حمل کاال برای یک سال دیگر و این بار با شرکت جدیدی منعقد شد، برخی رانندگان معتقدند با توجه به ابهامات قرارداد سال گذشته الزم است در مورد قرارداد جدید و جزئیات سقف بیمه شفا ف سازی شود. 

افتتاح چند ایستگاه در خط ۶ و ۷ مترو/ تامین هزار دستگاه اتوبوس نوسازی ناوگان، ظرفیت ترانزیتی کشور را افزایش می دهد 

راه روشن است

هفته انهم

با تامین منابع مالی، شاهد افتتاح بخشی از ایستگاه های مترو در خطوط ۶ و ۷ تا پایان سال خواهیم 
بود.در این بلوار مسیر دوچرخه سواری، پیاده روی، مسیر ایمن سازی برای معلوالن و نابینایان 
تعبیه شده است.اتفاقات و اقدامات خوبی در حوزه حمل و نقل و ترافیک در دست اقدام است، 
با آزاد سازی اوراق مشارکت سال 9۷ و 9۸ و در سایه تأمین منابع مالی، 
افتتاح بخشی از ایستگاه های مترو در خطوط ۶ و ۷ مترو را تا پایان سال 
جاری شاهد خواهیم بود. یکی از مهمترین دغدغه های مجموعه مدیریت 
شهری نوسازی و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت است. 
متأسفانه ناوگان حمل و نقل عمومی در کل کشور دچار فرسودگی است

هفته انهم
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