
   

 تمدید اعتبار کارت هوشمند رانندگی بدون مراجعه حضوری 

تکمیل ۶۰ درصدی تاسیسات برقی آزادراه تهران- شمال 

۲۳۰ دستگاه واگن باری در اراک تولید شد  برقراری پروازهای فوق العاده تهران-ایالم در ایام اربعین 

 کاهش ۶۸ میلیاردی درآمد شهرداری با طرح ترافیک جدید 

محمد اسالمی وزیر راه وشهرسازی صبح امروز در حمع خبرنگاران به بیان گزارشی از سانحه ریلی در خط زاهدان-تهران پرداخت و گفت: نمی توان 
مقصر سانحه اخیر ریلی در خط زاهدان-تهران را به مسائل مرتبط با حوزه حمل و نقل وابسته دانست.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی در ادامه افزود: اتفاقی که در سانحه ریلی زاهدان افتاد نادر است و کمیته سانحه زمانی که آغاز به بررسی دالیل این 
سانحه کرد؛ متوجه باز شدن پیچ های ریل شد.

وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر این که امیدواریم دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم گفت: این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.

اسالمی با بیان این که شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه به دست نیامده اعالم کرد: کمیته بررسی سانحه وظیفه داشته گزارش خود را بدهد 
و  گزارش اعالم شده دقیق و درست است اما سیستم های امنیتی و مدیریت استان در حال پیگیری این موضوع هستند.

زهای  ز برقراری پروا د ا با ه مهرآ مدیرکل فرودگا
یی آسمان به مناسبت  پیما ا ده شرکت هو لعا فوق ا
. د ا د خبر  م  یال ا به  ن  ا تهر ز  ا حسینی  بعین  ر ا

میرسعید صفی نیا در این باره گفت: با توجه به فرارسیدن ایام 
اربعین و در پی درخواست های مکرر شرکت هواپیمایی آسمان با 
افزایش پروازهای تهران- ایالم و برعکس موافقت شده است.
وی افزود: از 20 تا 29 مهرماه، شرکت هواپیمایی 
آسمان 46 پرواز برای تمام روزهای هفته به صورت 
23 سورتی رفت و 23 سورتی برگشت تقاضا کرده 

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: 230 دستگاه 
انواع واگن باری امسال در این واحد مادرتخصصی تولید و 
به ناوگان ریلی کشور پیوست.محمدرضا مختاری افزود: 
ارزش هر یک از واگن های باری تولید شده  بین 6 تا 9 
میلیارد ریال متغیر است که بر اساس قراردادهای مشخص 
با شرکت های بهره بردار داخلی تولید و روانه بازار شده است. 
وی ادامه داد: هفت واگن مسافربری که ارزش هر کدام ۷0 
میلیارد ریال است نیز امسال در خطوط تولید واگن پارس 
اراک ساخته شده و در ناوگان ریلی کشور قرار گرفته است.

حسن امجدی ،مدیرکل فرودگاه های استان اصفهاننوراهلل دلخواه ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم  محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران
به طور معمول توقف خودروها در پارکینگ شهر مهران بین یک تا 10 شبانه  روز است و مبلغ 25 
هزار تومان ورودیه ای است که از دارنده خودرو دریافت می شود. پارکینگ برکت از سوی مسئوالن 
شهری ایالم نیز به صورت رایگان در اختیار زائران قرار گرفته تا ظرفیت پارک خودرو در مرز مهران به 
عنوان یکی از پر ترددترین مرزها برای ورود به کشور عراق افزایش پیدا کند.

هزینه پارکینگ برای هر خودروی زائران اربعین از یک تا 10 روز 25 
هزار تومان پیش بینی شده است. پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت 
پارک 40 هزار خودرو در ورودی شهر مهران از روز گذشته بازگشایی شد

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران- شمال از تکمیل 60 درصدی 
تاسیسات برقی آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: تا پایان آذرماه روشنایی 
تونل ها،پل ها و محور اصلی آزادراه تکمیل و در دی ماه امسال وارد بهره برداری 
ه نهایتا در بهمن ماه زیر بار ترافیک می رود. آزمایشی مسیر می شویم و آزادرا
سعید شاهسواری در خصوص آخرین وضعیت ساخت آزادراه تهران-شمال گفت: 
ز عملیات سیویل و عملیات تاسیسات  عملیات عمرانی قطعه یک، مجموعه ای ا
الکترومکانیکال پروژه است که هر کدام در مراحل پایانی خود به سر می برند.

معاون بازرگانی هما از دو مسیر جدید پروازهای اربعین این شرکت در مسیر کرمانشاه و 
ایالم خبر داد و افزود: قیمت پروازهای این مسیر ۷00 هزار تومان از نرخ مصوب کمتر است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، عباس جمشیدی در نشست خبری تشریح پروازهای اربعین هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران هما عنوان کرد: دو مسیر جدید به صورت شاتل در مسیر کرمانشاه و 
ایالم به دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی برای پروازهای اربعین برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه افزود: باالی 99 درصد پروازهای اربعین برای مسیر تهران-نجف-تهران خواهد بود.

امروز، چهاردهم مهرماه، روز تهران است. شهری که دیگر در آن خبری از چنارستان ها و 
توتستان های قدیم  نیست و از آن درخت ها، چندتایی در برخی کوچه پس کوچه های شهر 
باقی مانده است و جای هر خانه حیاط دار را برج هایی با باندهای هلیکوپتر گرفته است.تراکم 
زیاد خانه ها، غبار غلیظی که روی شهر را گرفته، ماشین هایی که برای رسیدن به مقصد 
به آدم ها رحم نمی کنند، همه و همه از روی بام شهر، داخل هواپیما و قله ی توچال دیدنی 
و غم انگیزتر هستند. این مجموعه به بیان گوشه ای از تاریخ و بناها و مکان های تهران 
می پردازد. ایران با جمعیتی که روزها و شب ها یکسان نیست؛ دوران بهتری را به خود ببینید. 

ر  د ی صا ها ز قم مجو : ر ی گفت ر یی کشو پیما ا ن هو ما ز ی سا سخنگو
. ست ه ا سید ز ر 3 مجو 8 0 ر و  ا بعین حسینی به هز ر ا م  یا ا ی  ا بر ه  شد

ده در  پیمایی کشوری، رضا جعفرزا ز سازمان هوا به گزارش تین نیوز به نقل ا
قیه  لعرا پیمایی ا ز با احتساب شرکت هوا یام پروا این باره اظهارداشت: در این ا
ز تهران، کرمان، ساری، یزد،  پیمایی ا ربعین توسط 12 شرکت هوا پروازهای ا
مشهد، ایالم، کرمانشاه، تبریز، کیش، اصفهان به نجف و بغداد انجام خواهد شد.

شماره سیصد و نوزدهم- نسخه آزمایشی -۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 شواهدی مبنی بر تروریستی بودن حادثه ریلی زاهدان به دست نیامد 

14مهرماه روز تهران است؛ شهری که دوباره باید دید 

 ایالم و کرمانشاه، دو مسیر جدید پروازی هما به نجف 

 بیش از هزار و 3۸۰ مجوز پرواز برای اربعین صادر شد 

هفتهانهم
راهروشناست

با این که بارها با اعالم آمار و ارقام دقیق ثابت کرده ایم که در آمد شهرداری با اجرای 
طرح های ترافیکی جدید نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش داشته است اما برخی 
لقای کلید واژه »پولی شدن یا “کسب درآمد شهرداری« هستند. هم چنان درصدد ا
. پولی کردن« هستند ژه » ا و لقای کلید ا رصدد  برخی د
با این که بارها با اعالم آمار و ارقام دقیق ثابت کرده ایم که در 
آمد شهرداری با اجرای طرح های ترافیکی جدید نه تنها افزایش 
نداشته بلکه کاهش داشته است. اما برخی هم چنان درصدد القای 
کلید واژه »پولی شدن« یا »کسب درآمد شهرداری« هستند.

از این پس رانندگان ناوگان جاده ای حمل کاالی استان تهران، برای تمدید اعتبار کارت هوشمند رانندگی خود دیگر نیازی به مراجعه به پایانه اکبرآباد و دفاتر انجمن های صنفی ندارند. 

 برقراری پروازهای فوق العاده اصفهان- نجف در ایام اربعین هزینه پارکینگ خودروی زائران تا ده روز 25 هزار تومان 

هفتهانهم

با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی شرکت های هواپیمایی تابان، قشم ایر، کیش ایر، 
العراقیه و ماهان اقدام به برقراری پروازهای فوق العاده در مسیر اصفهان -نجف-اصفهان کردند.

تا این لحظه انجام 88 پرواز از فرودگاه اصفهان به مقصد نجف و برعکس برنامه ریزی شده، افزود: این پروازها 
از 19 مهرماه آغاز می شود و تا یک هفته پس از اربعین ادامه خواهد داشت.

امسال حدود 15 هزار زائر حسینی از طریق مرز هوایی به عتبات اعزام 
خواهند شد. اداره کل فرودگاه های اصفهان به همراه سایر نهادها و 
ارگان های مرتبط با عملیات اعزام زائران اربعین دارای آمادگی کامل برای 
خدمت رسانی هر چه بهتر به زائران هستند و طبق سنوات گذشته موکب 
شهید بهشتی جهت پذیرایی از زائران در ایام اربعین در فرودگاه برپاست.
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