
حذف و یا گسترش طرح ترافیک به صالح نیست.فعاًل شهرداری تهران برنامه ای برای 
تعطیلی مترو ندارد مگر اینکه ستاد مقابله با کرونا این موضوع را به ما ابالغ کند.
 البته شهرداری هم از تعطیلی مترو تهران استقبال می کند، اماکن عمومی و حمل و نقل 
عمومی از جمله مکان هایی است که انتقال ویروس کرونا در آن 
بیشتر است و هر چند در حال حاضر تعداد مسافران مترو به یک 
سوم حالت عادی رسیده ولی باز هم ممکن است مترو عاملی برای 
انتقال ویروس باشد. حذف طرح را صالح نمی دانیم چرا که اگر طرح را 
برداریم استقبال برای استفاده از خودروهای شخصی بیشتر می شود.

   

 راهکار رانندگان برای جبران ضرر و زیان  در روزهای رکود مسافر 

 پرداخت بخشی از بدهی شرکت آبادان به رانندگان

جزییات پروازهای اروپایی به ۱۰ مقصد مختلف  ۳۰۰ دستگاه واگن و لکوموتیو به ناوگان ریلی اضافه می شود 

چراغ سبز شهرداری برای تعطیلی مترو تهران 

این روزها افکار عمومی کشور علی رغم توضیحات چند باره شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص پروازهایش به چین، این شرکت هواپیمایی را مقصر 
اصلی ورود کرونا به کشوری می دانند به طوری که در فضای مجازی برخی در تالش هستند که مسافران با هشتگ تحریم-ماهان از سفر با این شرکت 

هواپیمایی منع کنند.

به گزارش تین نیوز، اخیرا هم سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفته است که موضوع تداوم پرواز برخی ایرالین ها به چین را 
در قالب تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی دنبال خواهد کرد و معتقد است سازمان هواپیمایی و ماهان متهم ردیف اول کرونا به کشور هستند.

او گفته است که ادعای وارد کردن کاالی پزشکی در شرایطی که حتی پزشکان و پرستاران کشورمان از وسائل الزم برای مبارزه با این ویروس محرومند 
ادعایی مضحک بیش نیست؛ در حالی این سخن از سوی سخنگوی کمیسیون عمران مطرح شده است که سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه اقدام به تشریح کمک های دولتی و مردمی چین که تاکنون توسط شرکت هواپیمایی ماهان با هشت پرواز باری به ایران منتقل شده کرده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران )هما(، از برقرار بودن پروازهای اروپایی به ۱۰ مقصد 
مختلف خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای 
پروازهای اروپایی به جز محدودیت های کشورهای مختلف 
برای جلوگیری از شیوع کرونا نداریم.چندی پیش اروپا 
اعالم کرد که همه پروازهای ایران به مقاصد مختلف خود 
را ممنوع کرده است و مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که لغو پروازهای اروپایی 
این شرکت هواپیمایی ارتباطی با ویروس کرونا ندارد

زی، گفت: با همت بخش  ه و شهرسا ا یر ر ز و
ع واگن و  نوا ه ا ۳۰۰ دستگا یان سال  صنعت تا پا
فه می شود. وگان ریلی کشور اضا لکوموتیو به نا
به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در تشریح نشست 
روز  ۱۷ دی ماه بررسی گزارش عملکرد وزارتخانه های 
یندگان  مختلف برای رونق تولید که با حضور نما
مجلس  برگزار شد، گفت: برای اولین بار کشور در 
حوزه ریل خودکفا شده و توانسته ایم ریل و سوزن 
مورد استفاده را از تولید کنندگان داخلی تأمین کنیم.

اهلل مراد عفیفی پور-مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان سعید رسولی-معاون وزیر راه و شهرسازی یوسف حجت -سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
بابت کنسلی بلیت قطارهای اسفندماه و ایام نوروز 99، تاکنون حدود 8۰ میلیارد تومان 
پول به مسافران قطار پرداخت شده است.با توجه به تأکیدات ستاد مبارزه با کرونا مردم 
حتمًا دقت کنند که از انجام سفر خودداری کنند تا شیوع این بیماری به سرعت کنترل 
و کرونا ریشه کن شود.با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی و 
تصمیمات راه آهن جمهوری اسالمی ایران مقرر شد به دلیل شیوع 
بیماری کرونا امکان کنسلی بلیت برای همه مسافران وجود داشته 
باشد. پیش از این پیش فروش بلیت  قطارهای نوروزی از بهمن ماه 
امسال آغاز شده بود و ظرفیت های ناوگان به فروش رفته بود

در تاریخ 29 دی ماه امسال، به دنبال طرح شکایت رانندگان و کامیونداران از شرکت حمل و 
نقلی آبادان، جلسه ای به تقاضای کانون کامیونداران کشور در این زمینه برگزار شده است.

به گزارش تین نیوز، آن چنان که احمد کریمی در آن زمان اعالم کرد، این جلسه با حضور 
مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و معاون 
امور اداری و مالی شرکت حمل و نقل آبادان و همچنین رئیس هیئت مدیره و دبیر کانون 
کامیونداران کشور و رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل 
کاالی کشور برگزار و در آن مسایل مالی و شکایت رانندگان از شرکت مذکور مطرح شد.

به دنبال شیوع بیماری کرونا در کشور و آسیب جدی این موضوع به اقتصاد کشور به خصوص 
حمل و نقل مسافری، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری 
رانندگان سواری کرایه بین شهری کشور در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، خواستار اقدام 
عاجل دولت برای جلوگیری از متالشی شدن این بخش از حمل و نقل مسافری شد.به 
گزارش تین نیوز، عادل اردشیری در بخشی از نامه خود به محمد اسالمی با یادآوری 
این که رانندگان از مدت ها پیش حال و روز خوبی نداشته و با مشکالت معیشتی زیادی 
دست به گریبان بوده و با سختی و مشقت برای حداقل های معیشتی و بقا تالش می کنند، 

احتماال بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای بویینگ ۷۳۷ اوکراین در کشور اوکراین 
، به تعویق بیفتد. یا فرانسه به دلیل خروج از شرایط بحرانی ویروس کرونا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، رضا جعفرزاده درباره تصمیمات اخذ شده برای 
بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای بویینگ ۷۳۷ اوکراین اظهار داشت: براساس مذاکرات 
انجام شده قرار بر این است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در البراتور کشور اوکراین 
یا فرانسه خوانده شود که این دو کشور هم برای همکاری با ایران پاسخ مثبت داده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت موارد جدید ابتال و فوتی ناشی از کروناویروس جدید در 
کشور را اعالم کرد.

دکتر کیانوش جهانپور گفت: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی، 
۱۳۶۵ مورد بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد و کل مبتالیان به 

این بیماری در کشور به ۱2۷29 نفر افزایش یافت.
وی گفت: خوشبختانه تا کنون ۴۳۳9 نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 بهبود یافته و 

ترخیص شده اند.

شماره چهارصد و هفدهم- نسخه آزمایشی -۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸
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ماهان در 8 پرواز خود به چین چه کاالیی وارد کشور کرد؟ 

جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در فرصت مناسب بازخوانی می شود 

6 پیشنهاد برای حمایت از رانندگان سواری کرایه در بحران کرونا 

شمار مبتالیان کرونا به مرز ۱3هزار نفر رسید/ 6۱۱ فوتی تا کنون 

گزارش ها حاکی از آن است که تقاضا برای حمل ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری بین 30 تا 80 درصد کاهش پیداکرده است. 

خروج کشتی واژگون شده SL-STAR از اسکله بندر شهید رجایی پرداخت 80 میلیارد تومان پول نقد به مسافران بابت کنسلی بلیت  قطار 

راه روشن است

هفته انهم

این کشتی روز 28 اسفند ماه سال 9۷  به دلیل عدم تعادل در اسکله 2۵ بندر شهید 
نجام شد. د و نجات خدمه به سرعت ا مدا رجایی واژگون و بالفاصله، عملیات ا

همه سرنشینان این کشتی نجات یافتند و فقط یکی از خدمه خارجی این کشتی دچار آسیب 
SL- دیدگی شد با توجه به خارجی بودن مالک و خدمه کشتی کانتینری

STAR، طبق موازین حقوقی از همان ابتدای حادثه، روند پیگیری های 
قانونی و فنی برای خارج سازی شناور توسط مالک و بیمه گر پیگیری شد.
لک و  ه به دالیل واهی ما ز گذشت چند ما نه پس ا متاسفا
. ز زدند نجام تعهدات خود سربا ز ا بیمه گر کشتی ا

هفته انهم
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