
   

ز جمله لغو طرح ترافیک باید این طرح را تشدید  به جای مطرح کردن مباحثی ا
هم کرد برای مثال طرح زوج و فرد از درب خانه انجام شود تا از هر راهی بتوانیم 
فزایش شیوع ویروس کرونا باشیم. مانع حضور مردم در سطح شهر در دوران ا
 اگر چه هنوز نتیجه قطعی انتخابات آمریکا مشخص نشده است، 
اما شکست سنگین ترامپ را به ایرانیان و غیر ایرانیانی که بابت 
سیاست های ظالمانه او دچار مشکالت شدند تبریک می گویم.

من شکست ترامپ را به خانواده شهید سلیمانی هم تبریک می گویم و ترامپ 
در میان ملت خودش هم تحقیر شد و آن به واسطه رفتار های غلط اش بود.

ساعت پایان کار کسب و کارهای غیرضروری؛ ۶ بعدازظهر 

اطالعات سامانه های هشدار به مردم منتقل شود 

مذاکره با هواپیمایی اتریشی و لوفت هانزا برای از سرگیری پروازها  راه اندازی بانک اطالعات فناورانه حمل ونقل ریلی 

لزوم تشدید طرح ترافیک به جای لغو آن 

شرکت اصلی هواپیمایی در سال گذشته، 153میلیون یورو ارز چهارهزارو 200 تومانی و حدود 300 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده اند.

به گزارش تین نیوز،  شرق در این باره نوشت: شرکت های هواپیمایی بار ها اعالم کرده اند که افزایش نرخ ارز سبب شده تا بسیاری از هزینه های 
آن ها افزایش یابد. در کنار آن برای دولت شرط گذاشته اند که اگر تسهیالت کرونا را به شرکت ها زودتر نپردازند، نباید توقع عدم افزایش نرخ بلیت 

هواپیما را هم داشته باشند!
 این در حالی است که براساس اطالعاتی که به دست »شرق« رسیده، 12 شرکت اصلی هواپیمایی در سال گذشته، 153 میلیون یورو ارز چهارهزارو 

200 تومانی و حدود 300 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده اند.

نکته آن است که امسال نیز برخالف اظهارات انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی مبنی بر عدم دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی، تا پایان 
مهرماه، این شرکت ها 53۶ هزار یورو ارز چهارهزارو 200 تومانی و بالغ بر ۷5 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده اند؛ حال آنکه تا پایان سال 

پنج ماه دیگر باقی است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ضمن اعالم 
افزایش سه برابری پروازها در فرودگاه امام نسبت به ابتدای 
سال از مذاکره با هواپیمای اتریشی و لوفتهانزا برای از 

سرگیری پروازها به ایران خبر داد.
هواپیمایی لوفتهانزا و هواپیمایی اتریشیروز ٨ مهر ماه 
امسال از کنسلی پروازهای خود به مقصد ایران خبر دادند، 
بر این اساس پروازهای هواپیمایی لوفتهانزا تا 13 دسامبر 
)23 آذر( و پروازهای هواپیمایی اتریشی تا 2٨ فوریه 2021 
)10 اسفند( کنسل شد و مسافران آلمان و اتریش از مبدا دو 

از سوی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل و 
نقل ریلی شهری بانک اطالعات فناورانه حمل و نقل 
ریلی ایجاد شد. راه اندازی کانون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار حمل و نقل ریلی شهری برای توسعه 
ین زیست بوم  زیگران مختلف ا یی میان با فزا هم ا
فعالیت های مختلفی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری بوده و همکاری با مراکز فنی مرتبط 
در راستای رفع نیازهای کانون و رایزنی و جلب حمایت 
شرکت ها، دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران جهت 

خیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورسید مناف هاشمی-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران محسن هاشمی-رئیس شورای شهر تهران
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، امیدواریم در همان تاریخ وعده داده شده قبلی یعنی 2۶ آبان 
13۹۹، از سری افتتاحیه های پیش رو، ایستگاه برج میالد به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم تا پایان 
سال جاری، 12 ایستگاه و حتی بیشتر را با تأمین به موقع منابع مالی، تقدیم شهروندان تهران کنیم
 باید مشکل اوراق مشارکت رفع شود که در این زمینه با شهردار 
تهران صحبت کردم و امیدواری دادند که بتوانیم از آن منابع که 1,000 
میلیارد تومان برای مترو و 500 میلیارد تومان برای اتوبوسرانی است، 
استفاده کنیم و امیدواریم کمک های دولتی نیز دریافت کنیم، اما در 
خصوص این 12 ایستگاه، هنوز از برنامه زمان بندی فاصله نگرفته ایم

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: الزم است اطالعاتی هم با کمک سامانه های هشدار 
از طریق تلفن همراه به مردم داده شود تا در زمان حادثه هشیار باشند و از مخاطرات و 
حوادث احتمالی نجات یابند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در آئین 
رونمایی از بهره برداری از سامانه های سازمان مدیریت بحران شهرداری با بیان اینکه 
تهران یک کالن شهر ویژه است و با توجه به گسل های موجود که گاهی فعالیت هایی 
را هم در آنها مشاهده می کنیم، الزم است که تاب آوری شهر را افزایش دهیم گفت: 
خوشبختانه گسل های تهران تدقیق شده و در شورای شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته 

حمل خودرو در سفر با قطار یا کشتی یا هواپیما در دنیا بیش از دو دهه است که باب شده 
است.به گزارش تین نیوز، چنین امکانی در کشور ما از تسهیالتی است که در کنار کاهش 
مصرف حامل های انرژی، به کاهش تولید آالیند ه های زیست محیطی و کاهش سوانح 
رانندگی در جاده ها می انجامد ضمن آنکه برای مسافران نیز بسیار مقرون به صرفه است.
در این راستا شرکت رجا به عنوان یک شرکت حمل و نقلی پیشرو در صنعت حمل و نقل 
ریلی به منظور پاسخ گویی به تقاضای موجود، ضمن راه اندازی خدمات حمل خودرو از 
5 سال پیش در مسیر کرمان- مشهد و تهران- بندرعباس، این خدمات را ارائه می دهد.

واردات خودرو حتی دست دوم آن مدت هاست به یکی از چالش های جدی صنعت خودرو 
در ایران تبدیل شده است. از یک سو ما با محدودیت واردات از سوی مجلس با توجه به 
برخی مصوبات مواجه هستیم از سوی دیگر با خودروسازان دخالی و رانتی که در این 
این حوزه در اختیارشان قرار گرفته است روبه رویم که قطعا یکی از مخالفان سرسخت 
و جدی چنین تصمیمی خواهند بود.اما افزایش قیمت خودروهای داخلی و نیز میزان 
کیفیت تولیدات آنها با توجه به فاصله زیادی که با استانداردهای جهانی دارند باعث شده 
است صحه گذارد و از مردم بابت کیفیت پایین و قیمت باالی خودرو عذرخواهی کند.

وزارت حمل و نقل روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که این کشور و ترکیه توافقنامه جدیدی 
درباره گسترش همکاری ها در زمینه حمل و نقل جاده ای امضا کرده اند.

 وزارت حمل و نقل روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که این کشور و ترکیه توافقنامه 
جدیدی درباره گسترش همکاری ها در زمینه حمل و نقل جاده ای امضا کرده اند.

این وزارتخانه گفت: این سند یک چارچوب قانونی بین این کشورها را در زمینه حمل و 
نقل جاده ای به روز می کند و جایگزین توافقنامه امضا شده بین اتحاد جماهیر شوروی 

سوسیالیستی و ترکیه در سال 1۹٨٨ می شود.

شماره پانصد و پنجاه و چهاردهم- نسخه آزمایشی -۱۷  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 ایرالین ها 153 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کردند 
واردات خودرو در ابهام تصمیم گیرندگان 

 همدان به ایستگاه های ریلِی حمل خودرو اضافه شد 

روسیه و ترکیه توافقنامه حمل و نقل جاده ای امضا کردند 

رییس جمهور: به مدت یک ماه پایان کار این مشاغل باید در تهران و مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت ساعت ۱۸ باشد. 

راه آهن چابهار-زاهدان همسایگان را به شبکه ریلی کشور وابسته می کند پیگیر رفع مشکل اوراق مشارکت مترو و اتوبوسرانی هستیم 

راه روشن است

هفته انهم

ما در تیر ماه امسال از سمت زاهدان ریل گذاری این پروژه را آغاز کردیم و این مسیر در کریدور ریلی 
شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد.طول این پروژه از چابهار تا سرخس 1۴00 کیلومتر است 
و یکی از استراتژیک ترین و مهمترین پروژه های ریلی به شمار می رود.این پروژه بلندترین کریدور 
ریلی کشور است، ٨0 میلیون متر مکعب خاکبرداری از آن شروع شده 
که دو برابر خاکبرداری سد کرخه به عنوان بزرگترین سد خاکی کشور 
عملیات خاکی در آن صورت گرفته است.32 کیلومتر ریل گذاری در 
این پروژه صورت گرفته و امروز هم حدود ٨۴ کیلومتر ریل گذاری از 
سمت چابهار انجام شده و پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۴٨ درصد است

هفته انهم
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