
   

 دامنه جدید نرخ بلیت هواپیما اعالم شد +جدول 

 پاسخ یک  مسئول به گالیه رانندگان در خصوص حق بیمه تکمیلی 

پایان پروازهای حج از 12 فرودگاه کشور   تا پایان سال جاری ۹۷۴ ناوگان به شبکه ریلی اضافه می شود 

 اتصال کارخانه های فوالد خوزستان به شبکه ریلی 

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح آزادراه تهران-شمال در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی صبح امروز )12 شهریورماه( در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تفاهمنامه ای  به ارزش دو هزار میلیارد تومان 
با سازمان برنامه بودجه  امضا کرده ایم که به دنبال آن با ۹ شرکت سازنده و 1۶شرکت بهره بردار جهت اجرای تفاهنامه قرارداد امضا شده و اگر این 

شرکت ها  در سال های گذشته متوقف بودند دوباره فعال خواهند شد.

او در ادامه در رابطه با قیمت بلیت قطار افزود: وقتی در قانون تصویب می شود که حقوق و مزایای کارکنان راه آهن افزایش پیدا کند شامل شرکت های 
ریلی نیز می شود که این امر در نهایت باعث افزایش قیمت های حمل ونقل ریلی شده است.

اسالمی گفت: در شورای عالی ترابری با حضور سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مبلغ افزایش قیمت مسیرهای ریلی را تعیین کرده ایم و قیمت های 
جدید با رعایت شرایط اقتصادی مردم بوده است.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از پایان عملیات پروازهای حج در 12 فرودگاه کشور خبر داد.

حشمت اله قربانی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در خصوص 
آخرین آمار پروازهای بازگشت حجاج عنوان کرد: تا پایان 
روز دوشنبه )11 شهریورماه( که هجدهمین روز عملیات 
بازگشت حجاج بود 50 هزار و 88۶ زائر با 207 پرواز به 
کشور بازگشتند که این آمار به جز فرودگاه حضرت امام است.

مدیرعامل راه آهن از ورود بیش از ۹74 ناوگان به شبکه 
ریلی خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، سعید رسولی 
در حاشیه مراسم افتتاح و راه اندازی 213 ناوگان ریلی در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد: طبق برنامه ریزی ها مسافران 
اربعین از طریق ریل تا مرزهای منتهی به عراق، کرمانشاه، 
شلمچه-چذابه جابه جا خواهند شد. او در ادامه افزود: تمام 
صنایع داخلی ریلی از محل پروژه های جدید راه آهن سهم دارند 

مرتضی دهقان ، معاون هوانوردی و بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری پیروز حناچی، شهردار تهران عبدالکریم درویش زاده ، مدیرکل راه آهن خوزستان
اروپایی ها در کار کردن با شهرداری ها نسبت به کار کردن با دولت ها راحت تر هستند و 
ما می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم.ما در بسیاری از زمینه ها به خصوص در زمینه 
پسماند و چالش هایی که در سطح شهر تهران است مانند ترافیک و آلودگی نیازمند استفاده 
از تجربیات هستیم. به طور مثال در متروی تهران و اتصال آن به 
متروهای شهرهای دیگر مانند پردیس، پرند و هشتگرد تجربیات 
خوبی داریم اما در خصوص کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف 
سوخت فسیلی و کم کربن تجربیات بسیار بی بدیلی در وین و 
برلین وجود دارد که سعی می کنیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

ما برای شرکت در اجالس یونیدو به اتریش آمدیم

تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما در سفرهای داخلی و خارجی 
نداشته ایم و هیچ سندی هم در رابطه با تخلف ایرالین ها به دست ما نرسیده است. 
خبرهایی که اخیرا درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما یا گران فروشی منتشر می شود، 
هیچ کدام واقعیت ندارد؛ چرا که تاکنون هیچ سندی در این زمینه 
مانند تصویری از بلیت هواپیمای مورد نظر منتشر نشده است.

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی بلیت پروازهای داخلی 
یا خارجی نداشته ایم و اگر مردم با هر تخلفی در این زمینه مواجه 

شدند، به سازمان هواپیمایی شکایت کنند تا متخلفان را به 
دستگاه های نظارتی و قضایی معرفی کنیم.

یک مقام مسئول حوزه کارفرمایی شرکت های حمل و نقلی، در واکنش به گالیه رانندگان 
در خصوص حق بیمه تکمیلی گفت: تنها بیمه تکمیلی رانندگان تمدید شده است و نسبت 
به گذشته اتفاق جدیدی رخ نداده است و هیچ هزینه اضافی از رانندگان دریافت نمی شود.

داود فهندژ سعدی مدیر اجرایی کانون کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کشور 
در پاسخ به گالیه رانندگان درباره اینکه »حق بیمه تکمیلی از بارنامه رانندگان محسوب می شود« 
به خبرنگار تین نیوز گفت: بارنامه   در دست رانندگان توسط شرکت های حمل و نقلی برای صاحب 
کاال صادر می کنند که بخشی از هزینه های بیمه تکمیلی رانندگان از بارنامه آنها کسر شود.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از افزایش نرخ کرایه حمل جاده ای 
این فرآورده ها خبر داد.به گزارش تین نیوز، بر اساس تصویر نامه ای که با امضای »کرامت 
ویس کرمی« مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است، کرایه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی 30 درصد 
افزایش می یابد. در این نامه که تاریخ آن مربوط به پنجم شهریور بوده، خطاب به مدیران 
مناطق شرکت پخش آمده است: مجوزهای الزم جهت تامین اعتبار افزایش نرخ کرایه 
حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی به میزان 30 درصد از ابتدای تیرماه اخذ شده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای افزایش ظرفیت شبکه ریلی باید برندسازی کنیم و باور 
داشته باشم که برند جهانی هستیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، صبح امروز )12 شهریورماه( محمد اسالمی در مراسم افتتاح 
و راه اندازی 213 ناوگان ریلی شامل 5 دستگاه سالن مسافری، 5 دستگاه لکوموتیو و 1۹3 
دستگاه واگن باری، با اعالم این خبر که موافقت تأمین منابع خط ریلی چابهار-زاهدان از 

صندوق توسعه ملی صادر شده است گفت: با تکمیل خطوط چابهار-زاهدان و رشت-آستارا 
باید سهم  خودمان از مسیر ابریشم پس بگیریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی،  گفت: از محل منابع مختلف بودجه امسال برای توسعه 
ر میلیارد ریال اعتبار تخصیص  زیرساخت های حمل و نقل کشور حدود 44 هزا
یافته که تاکنون 70 درصد این میزان از محل اسناد خزانه ای تخصیص یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، خیراله خادمی با بیان اینکه امسال برای اولین بار از 70 
درصد اعتبارات مصوب بخش راه در ۶ ماهه اول سال تخصیص داده میشود، اظهار داشت: 
44 هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب این بخش برای اتمام طرح های اولویت دار، مصوبات 
سفرهای رئیس جمهوری و همچنین فعال نگه داشتن طرح های در دست اجرا هزینه می شود.

شماره دویست و نود و هشتم- نسخه آزمایشی -1۲ شهریور ماه 139

تین

تین
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 اسالمی: ایرالین های متخلف که بلیت  گران فروخته اند، جریمه می شوند 

 تأمین منابع خط ریلی چابهار-زاهدان از صندوق توسعه ملی 

 افزایش 30درصدی نرخ کرایه حمل جاده ای فرآورده های نفتی 

تا پایان سال پنج آزاد راه به طول 3۸0 کیلومتر به اتمام می رسد 

هفتهانهم
راهروشناست

پیش از این اعالم شده بود که ساالنه بیش از یک میلیون و ۶00 هزار تن از محصوالت فوالد خوزستان 
از طریق جاده و به وسیله 80 هزار دستگاه کامیون بین این کارخانجات حمل  و جابه جا می شود.
این میزان تردد ترافیک سنگینی را در سطح شهرستان اهواز ایجاد کرده بود که به همین 
دلیل با تالش صورت گرفته شرایط الزم برای جابه جایی مواد 
ز طریق شبکه ریلی فراهم شد. نه های فوالد ا ولیه کارخا ا

بعد از بازدید تخصصی و کارشناسی که از خطوط ریلی مربوط به مسیر 
این دو شرکت صورت گرفت مشکالت مسیر شناسایی و نسبت به رفع 
آن ها اقدام شد و هم اکنون کار حمل محصوالت رسما آغاز شده است.

در حالی چند روز گذشته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری وعده کاهش قیمت بلیت هواپیما در پی کاهش قیمت ارز خبر داده بود که امروز نرخ های جدید اعالم شد. 

گرانفروشی بلیت هواپیما واقعیت ندارد شهرداری تهران آماده همکاری با پایتخت های اروپایی است 

هفتهانهم
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