
   

همه در جریان نامه ای که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و در قالب این نامه خواسته شده 
که هنرمندان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند هستیم.این نامه واکنش های زیادی 
به همراه داشت و سرانجام مشخص شد این قضیه مطالبه اکثر جامعه هنرمندان نبوده است.

الزم است که ستاد مقابله با کرونا اولویتش برای واکسن کرونا به صورت 
شفاف مشخص شود و ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان واکسن نیز 
اعالم شوند. همچنین شهرداری باید شرایطی را اتخاد کند تا کارگران، 
رانندگان تاکسی و اتوبوس، پاکبانان، آتش نشانان و کارمندان بهشت زهرا 
)س( نیز واکسینه شوند و در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند.

فروش بلیت قطارهای نوروزی آغاز شــد/جزئیات تهیه بلیت در مسیرها 

تدوین خسارت های جنگ به زیرساخت های عمرانی و حمل و نقل 

ضرورت انتقال ایستگاه های راه آهن حومه به داخل شهرها  مهماندار مسافر بدون ماسک را از هواپیما پیاده کرد 

رانندگان اتوبوس و تاکسی در اولویت واکسن قرار بگیرند 

 هواپیمای بمباردیر برای اولین بار در کشور توسط شرکت هواپیمایی تازه تاسیس پارس ایر در چرخه صنعت حمل و نقل هوایی استفاده خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، پارس ایر با مرکزیت استان فارس با ناوگانی از هواپیماهای کانادایی بمباردیر که برای اولین بار در کشور استفاده خواهند شد، 
فعالیت خود را آغاز کرد.چهارم اسفندماه 99 سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که شرکت هواپیمایی پارس پس از طی ممیزی های گسترده و 
بازرسی های مختلف در حوزه های عملیات پرواز، صالحیت پرواز، ایمنی، امنیت هوایی بازرگانی و تطبیق های صورت گرفته با الزامات و مقررات 

مربوطه توسط کارشناسان سازمان، گواهینامه بهره برداری هوایی خود را از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرد.

شرکت هواپیمایی پارس برای اولین بار در صنعت هوانوردی ایران هواپیمای بمباردیر )از کشور کانادا CRJ-200( را به کشور وارده کرده است.
گفته شده که این شرکت هواپیمایی تازه تاسیس پوشش دادن شهرهای مناطق محروم و کم برخوردار و اتصال آنها به مراکز استان ها، جزیره 
کیش، مشهد مقدس، کشورهای همسایه و منطقه ای است و توسعه خطوط هوایی به مقاصد سیاحتی و زیارتی از اولویت های مهم این شرکت 

هواپیمایی به شمار می رود. 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد مهماندار هواپیمایی 
معراج مسافر بدون ماسک را به دلیل عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی از هواپیما پیاده کرد.به گزارش تین نیوز، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به الزام 
تمامی مسافران به رعایت پروتکل های بهداشتی در هواپیما 
گفت: عصر دیروز مهمانداران پرواز قشم- تهران شرکت 
هواپیمایی معراج پس از حضور مسافرین در هواپیما به علت 
برداشتن ماسک توسط یکی از مسافرین تذکر داده اند، از 
همین رو مسافر مذکور از استفاده ماسک خودداری کرد. 

مدیرعامل شرکت راه آهن تاکید کرد: ایستگاه هایی که 
به اشتباه در خارج از شهرها ساخته شده اند باید به داخل 
شهرها انتقال داده شوند.به گزارش تین نیوز، سعید 
رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی، با اشاره به ضرورت های ایجاد ایستگاه  
راه آهن در شهرهای کشورمان اظهار داشت: ایستگاه های 
مسافری راه آهن برای رساندن مسافر به شهرها ساخته 
می شوند؛ اما اکنون در بسیاری از شهرهای کشورمان 

حجت نظری- عضو شورای شهر تهران  عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقلامیرمحمود غفاری-معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی
در ابتدای این سفر دو روزه بازدیدی از قطعات اول و دوم بزرگراه ۴۵ کیلومتری زاهدان - خاش 
انجام گرفت. قطعه نخست این بزرگراه ۱9 کیلومتر است که در ۱0 کیلومتر آن کارهای 
زیرساختی کامال انجام گرفته که آماده آسفالت بوده و در صورت تامین قیر تا پایان سال کار 
آسفالت آن به اتمام خواهد رسید که خوشبختانه امروز هماهنگی 
های الزم برای تحقق این مهم در محل پروژه صورت گرفت.
در 9 کیلومتر دیگر آن هم کارهای زیرسازی انجام گرفته که 
برنامه ریزی به شکلی است که ان شاءاهلل تا پایان دولت دوازدهم 
کار این قطعه با تامین منابع به صورت کامل به اتمام برسد.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، روز سه شنبه پنجم اسفندماه در همایش بین المللی 
مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، 
برگزاری این همایش در آستانه ورود به قرن جدید را اقدامی هوشمندانه خواند و گفت: 
چنین رویدادی سبب می شود تا خسارت هایی را که استکبار در روند توسعه کشور ایجاد و 
حقوق ملت ایران ضایع کرده است، تبیین و به عنوان مطالبه بر حق ملت ایران جمع بندی 
و منتشر کنیم تا مورد مطالعه نسل های آینده قرار گیرد و نسل آینده بداند که باید با ایثار 
و فداکاری و تالش شبانه روزی با این تجاوزها و ظلم و جور ها مقابله و برای پیشرفت 

ولی تیموری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری  و صنایع دستی تهران با اشاره به 
دوران سخت کرونا در گردشگری و محدودیت هایی که برای سفر ایجاد شده است، اظهار 
کرد: االن به فکر گشایش های جدید هستیم و این نمایشگاه گامی در این راستاست، این 
نمایشگاه یک رزمایش برای برنامه های پیش  رو است. در ادامه وام های حمایتی دولتی، 
اجازه مختصری را برای سفرهای نوروزی به صورت محدود و مشروط به رعایت پروتکل ها 
گرفته ایم. آقای مونسان هم برای سفرهای نوروز به صورت محدود و کنترل شده به 
ستاد کرونا قول داده است تا فعاالن گردشگری از درآمدهای گردشگری بهره مند شوند.  

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره تعرفه خدمات بندری گفت: با توجه 
به افزایش هزینه ها و نرخ ارز، سیاست تعرفه ای برای افزایش انگیزه فعالیت بخش 
خصوصی در نظر گرفته ایم.به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، 
فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با سیاست های تعرفه ای این سازمان در بخش خدمات 
بندری و دریایی در سال ۱۴00، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی هرساله 
بررسی تعرفه های خدمات دریایی و بندری را در دستور کار خود قرار می دهد؛ چرا که 
باید در بنادر ایران به بهترین شکل از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند شویم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه آمار مسافران شهر زیرزمینی رو به 
افزایش است، گفت: قطارهای مترو روزانه 3 بار ضدعفونی می شود.

 فرنوش نوبخت درباره اقدامات مترو طی یک سال گذشته در جهت مقابله با کرونا 
اظهارداشت: برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از همان روزهای ابتدایی در جهت 
افزایش رعایت بهداشت اقدام به جمع آوری آبخوری ها، دستگیره های تبلیغاتی قطارها، 
تعطیلی اتاق های مادر و کودک، نصب بر چسب های رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 

از ماسک در ایستگاه ها و قطارها کردیم.

شماره ششصد و  بیست و هفتم- نسخه آزمایشی -۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 استفاده از هواپیمای بمباردیر برای اولین بار در کشور+فیلم 
 جزئیات تعرفه های خدمات بندری در سال ۱۴۰۰ 

اجازه مختصر سفرهای نوروزی را گرفته ایم 

مترو روزانه 3 بار ضدعفونی می شود 

از ساعت 7 صبح امروز پنجم اسفند، فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در همه مسیرها غیر از مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس آغاز شد. 

 مرور یک سانحه ریلی از زبان پیشکسوت راه آهن اتمام قطعه نخست بزرگراه زاهدان - خاش با تامین منابع تا پایان سال 

راه روشن است

هفته ان هم

تجربیات پیشکسوتان همواره و همه جا ارزشمند و گرانبها است ولی در صنعت ریلی به دلیل 
پیچیدگی زیاد و تعامل گسترده ناوگان، خط و بهره برداری ارزش و بهای بسیار بیشتری می 
یابد، ضمن تبریک روز مهندس، این تجربه مهندسی را جناب آقای مهندس عالیوند از مدیران 
ارشد باتدبیر، پرتالش و دلسوز راه آهن چنین نوشته اند: در سال های 
گذشته  قبل از انقالب و بعد از انقالب و اکنون سوانح زیادی در راه آهن 
اتفاق افتاده است که بنده تدریجا به تعدادی از آنها که به خاطر دارم 
اشاره می کنم اما آنچه که حائز اهمیت است بررسی دقیق و تشخیص 

علت هر سانحه و طی یک بولتن به مناطق راه آهن ارسال گردد. 

هفته انهم
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