
سال گذشته تیم ویژه و کارشناسی برای بررسی این مساله در شرکت مترو تهران تشکیل شد.
مشاور تخصصی نیز در این زمینه بررسی های الزم را انجام داد که نتایج آن در ماه پایانی سال 
گذشته به دست آمد.بر اساس بررسی های کارشناسی، از میان همه ورودی های ایستگاه های 
مترو تهران، ۵۲ درصد ورودی ایستگاه ها فاقد مشکل خطر سیالب و ۴۸ 
درصد دارای مشکل خطر سیالب است که از این آمار ۴۸ درصدی، حدود 
۵ درصد ورودی ایستگاه های مترو دارای مشکل جدی تر در صورت وقوع 
بارندگی های شدید و جاری سیالب در باالدست است.انجام اقداماتی چون 
تمهیدات انحراف روان آب از باالدست در دستور کار قرار گرفته است.

   

۲ قطعه از راه آهن »چابهار - زاهدان« تا پایان امسال تکمیل می شود 

 افزایش سرعت یا ایمنی قطار؛ کدام در جذب مسافر موثرتر است؟  

قول همکاری وزیر عراقی برای تکمیل خط آهن شلمچه - بصره  بزرگترین پروژه ریلی کشور با روند مناسبی در حال انجام است 

۴۸ درصد ورودی های ایستگاه های مترو در برابر سیالب خطرپذیر است 

مراسم رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آغاز شد.
به گزارش تین نیوز، در این مراسم  محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
مهران قربانی معاون حمل و نقل و فرامرز مداح معاون برنامه ریزی و سیستم های هوشمند سازمان راهداری  و حمل و نقل جاده ای حضور دارند.

دراین مراسم ابتدا مهران قربانی معاون حمل و نقل و سپس فرامرز مداح به بیان جزئیات این طرح پرداختند.
مهران قربانی در سخنان خود به شرح چگونگی انجام این اقدام و فرامز مداح به نحوه ثبت نام در سامانه و چگونگی استفاده از این سامانه پرداخت.

 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز آخرین سخنران این مراسم بود.وی در مورد این طرح گفت: این چهار گروه سازندگان خودرو، شرکت های 
حمل و نقل، شرکت های وارد کننده و اشخاص را شامل می شود که می توانند با ثبت نام در این سامانه نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کنند.

 به گفته وی در مرحله اول افزون بر ۸00 کامیون باالی ۵0 سن نوسازی می شوند.

وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی تلفنی با همتای 
عراقی اش اظهار امیدواری کرد تا فصل جدیدی از 
همکاری بین دو کشور در حوزه حمل و نقلی آغاز شود.
 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی 
تلفنی با »ناصر حسین الشبلی« وزیر حمل و نقل عراق با 
اشاره به این که اطمینان دارم با حضور شما در این منصب 
دوران متفاوت و پر رونقی را تجربه خواهیم کرد،گفت: 
آماده ام هم در تهران و هم در عراق دیدار داشته و بتوانیم 
سنگ بنای همکاری های بلندمدت را پایه گذاری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بزرگترین پروژه ریلی کشور 
در سیستان و بلوچستان با روند بسیار خوبی در حال انجام است 
و تا اوایل سال ۱۴00 این پروژه ملی به بهره برداری خواهد رسد.

خیر اهلل خادمی روز سه شنبه در حاشیه سفر معاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به 
سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
اقدامات مناسبی در حوزه توسعه زیرساخت های این 
استان در حال انجام است که راه آهن چابهار - زاهدان 
و توسعه سواحل مکران از مهمترین این پروژه هاست.

علی امام-مدیرعامل شرکت مترو تهران رضا جعفرزاده-سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریسعداله وطن خواه- مدیرکل فرودگاه های ساری
ساخت باند فرودگاه رامسر از زمان شروع به کار تا کنون فراز و نشیب فراوانی را پشت سرگذاشته 
است. موانع بسیاری در مسیر باند وجود داشت از جمله تعدادی آنتن بی دی اف مخابرات، 
تعدادی تیرهای برق و تعدادی خانه های مسکونی که موفق به برطرف کردن آن ها شدیم.
رند که هزینه اشان بسیار باالست  نع نیز وجود دا برخی موا
 ، م شود نجا ر سطح ملی ا ید د و برطرف کردن آن ها با
یکی از این موانع مجتمع فرهنگی- تفریحی فدک متعلق به 
سپاه پاسداران است که حدود ۷ هکتار از اراضی آن در محدوده 
فرودگاه نفوذ کرده است و به دنبال آزادسازی این اراضی هستیم.

یک کارشناس حمل و نقل ریلی معتقد است تا زمانی که برخی کارشناسان بر عامل 
سرعت قطارها، به عنوان عاملی که می تواند به حمل مسافر ریلی قدرت رقابت بدهد 
تاکید کرده و عده ای ایمن بودن را یک آلترناتیو موفق برای سرعت معرفی می کنند 
چالش چگونگی بهبود وضعیت حمل و نقل مسافری ریلی، ادامه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، احمد خوشنودی با بیان این مطلب افزود:  ایمنی بدون سرعت 
و سرعت بدوِن ایمنی، نمی توانند نیازهای مشتریان بازار مسافری را ارضا کنند.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای معتقد است برای اجرایی شدن قانون سختی 
بتدا کارفرمای هر راننده اعم از شرکت ها، اشخاص  کار رانندگان نیاز است که ا
حقیقی، دولت، بخش خصوصی و تکلیف رانندگان خودمالک نیز دقیقًا مشخص شود.

به گزارش تین نیوز، این مطلب را محسن متقین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری 
رانندگان کامیون های یخچال دار خراسان رضوی در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری 
بیان کرد و افزود: چنانچه شغل رانندگی در شمار مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد به ظاهر 
مزایایی شامل دستیابی راننده به بازنشستگی زودتر از موعد برای رانندگان به دست خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران درباره چرایی خاموش بودن کولر برخی 
از اتوبوس ها و آخرین جزئیات اورهال ناوگان اتوبوسرانی در پارکینگ خوابیده توضیحاتی داد.

محمود ترفع مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران درباره گالیه برخی 
مسافران از روشن نبودن کولر اتوبوس های شرکت واحد )بی آر تی( گفت: سیستم 
تهویه تمامی اتوبوس های شرکت واحد پیش از ورود به فصل گرما سرویس می شود 
و در حال حاضر فکر نمی کنم که سیستم تهویه و کولر اتوبوس ها مشکل داشته باشد.

در حالی که برابر پنجاه و نهمین مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که با حضور 
شهردار تهران، رئیس شورای اسالمی شهر، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر، فرمانده پلیس راهور فاتب، فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران و نمایندگان 
وزارت کشور و استانداری تهران برگزار شد، اجرای مجدداً طرح ترافیک از سه شنبه ٦ خرداد 
در دستور کار قرار داشت، اما با عنایت به تماس تلفنی وزیر بهداشت و درمان با شهردار 
تهران و درخواست وی مبنی بر توقف اجرای طرح ترافیک مقرر شد، اجرای مجدد طرح های 
ترافیکی سه شنبه ٦ خرداد ماه در ستاد ملی کرونا مطرح و تصمیم گیری نهایی اعالم شود.

شماره چهارصد و  پنجاه و هفتم- نسخه آزمایشی -۶ خرداد ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان+ سخنان وزیر 

افزایش بودجه بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 

چند پیش نیاز تصویب قانون سختی کار رانندگان 

طرح های ترافیکی پایتخت تا اطالع ثانوی اجرا نمی شود 

معاون رئیس  جمهور و رئیس سازمان برنامه  و بودجه کشور گفت: دو قطعه از سه قطعه راه آهن »چابهار - زاهدان« تا پایان سال جاری تکمیل می شود. 

نرخ بلیت هواپیما در ایام تعطیالت گران نشد تالش برای برطرف کردن موانع باند جدید فرودگاه رامسر 

راه روشن است

هفته انهم

 نرخ بلیت هواپیما با توجه به تعطیالت عید فطر گران نشد و قیمت ها برابر با نرخنامه بود.
تمامی نرخ های بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف هوایی برابر با نرخنامه اعالم شده از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی است گفت: هیچ کدام از شرکت های 
هواپیمایی حق ندارند نرخ بلیت خود را باالتر از کف و سقف تعیین شده 
به فروش برسانند.بر اساس نرخنامه تعیین شده کف و سقف قیمتی برای 
تمامی مسیرها مشخص شده و شرکت های هواپیمایی در این زمینه 
حق ندارند باالتر از نرخنامه بلیت را بفروشند و با توجه به تعطیالتی که 
داشته ایم و همین طور تعطیالت پیش رو نظارت کامل انجام می شود.

هفته انهم
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