
سال گذشته حدود 1۰۰۰ راننده تاکسی که ۵۰۰ نفر آنها مربوط به تهران بوده اند تاکسی های 
فرسوده خود را اسقاط کرده و با تهیه مبالغی اقدام به خرید تاکسی های نو کردند.1۰۰۰ خودروی 
تاکسی توسط شرکت ایران خودرو تهیه شد و پرونده خرید برای تاکسیرانان تکمیل و وجوه اعالم 
شده نیز به حساب ایران خودرو واریز شد، حتی شماره شاسی خودرو 
نیز به رانندگان مربوطه اختصاص یافت ولی به دلیل شیوع کرونا و 
تعطیلی مراکز شماره گذاری در اسفند ۹۸،  شماره گذاری تاکسی ها به 
سال ۹۹ موکول شد.با آغاز سال۹۹ سازمان محیط زیست ابالغیه ای 
اعالم کرد که تاکسی های جدید ایران خودرو استاندارد یورو ۵ را ندارند

   

 دلیل انجمن شرکت های مسافربری شیراز برای تعطیلی استراحتگاه رانندگان 

 مجوز ورود تجهیزات دست دوم بندری صادر شود  

تحویل ۵۰ تا ۷۰ واگن بازسازی شده تا پایان خرداد   برخورد قاطع با مسببین حوادث ریلی 

عملیات نوسازی تاکسی های فرسوده متوقف شد 

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی درخصوص سانحه سقوط هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران ــ 
یاسوج نشان می دهد زنجیره ای از تخلفات باعث این حادثه شده است.

به گزارش تین نیوز، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گزارش داده:
 بررسی ها نشان می دهد زنجیره ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها باعث بروز این سانحه 

شده است و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است.
    بررسی های دقیق کارشناسی که توسط جمعی از خلبانان و مهندسین کشور و برخی از خلبانانی که در حال حاضر در شرکت های معتبر داخلی 
و همچنین خارج از کشور در حال پرواز هستند انجام گرفت نشان می دهد هواپیمای ATRشرکت آسمان به عالمت ثبت EP-1 نزدیکی شهر 

یاسوج دچار یخ زدگی شده و سقوط نموده است. 
Performance( موسوم به APM، باعث شده کروی پروازی  عدم تجهیز این هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی مبتنی بر پایش کارآیی )
به موقع از بروز یخ زدگی مطلع نگردند ولذا نتوانند از شرایط یخ زدگی فرار نمایند. دالیل بروز یخ زدگی در گزارش تفصیلی کمیسیون بیان شده است

مدیر عامل رجا گفت: با استفاده از تبصره 1۸ ماده 
واحد قانون بودجه، ۵۰ تا ۷۰ واگن مسافری توسط 
شرکت های زیر مجموعه رجا بازسازی شده است.

محمد رجبی مدیر عامل رجا و رئیس انجمن شرکت های 
حمل ونقلی با بیان اینکه جابه جایی مسافران در بخش 
حمل ونقل ریلی در مقایسه با ماه های گذشته تغییر 
چندانی نداشته است، گفت: از دیروز )۲۸ اردیبهشت( 
پیش فروش بلیت برای بازه زمانی یک خرداد تا ۳1 
خرداد با توجه به ایام تعطیلی عید فطر آغاز شده است

مدیر عامل راه آهن در جلسه فوق العاده ستاد ارتقا ایمنی گفت: 
ایمنی نشان راه آهن است و همه همکاران بایستی با رعایت 
نظم و مقررات، به حفظ و ارتقاء ایمنی در راه آهن کمک کنند.
 به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، سعید رسولی در این جلسه که 
با حضور معاونین، مدیران ستادی و مناطق به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد با بیان اهمیت موضوع ایمنی 
اظهار داشت: حتی سهل انگاری های کوچک هم موجب 
بروز خطر  و خدشه دار شدن نام راه آهن خواهد شد.

محمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیسید مناف هاشمی -معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران علیرضا قنادان- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
به دنبال آخرین تصمیم گیری های اتخاذ شده، اجرای طرح های ترافیکی از روز بعد از عید فطر قطعی شد.
ستاد کرونا تصمیم گرفت که طرح ترافیک تهران در راستای عدم استفاده شهروندان از 
حمل و نقل عمومی اجرا نشود، اما این مسئله بار ترافیک در پایتخت به خصوص محدوده 
مرکزی شهر را افزایش داد؛ به گونه ای که در برخی روزها تا ۴۲ 
درصد و حتی تا 1۶۷ درصد نیز بار ترافیکی افزایش یافت که این 
مسئله در شیوع ویروس کرونا در حوزه مرکزی شهر موثر بوده است. 
تعداد سفری که با مترو و اتوبوس انجام می شد حدود چهار میلیون 
سفر بود، اما حاال تعداد سفرها به یک میلیون کاهش یافته است 

رکرد به  میون های دست دوم سه سال کا ردات کا ا نبال صدور مجوز و به د
نوردی  یا در و در کشور با هدف نوسازی ناوگان جاده ای، یک فعال حوزه بنا
در شود. د مجوز ورود برخی تجهیزات دست دوم بندری نیز صا ا د د پیشنها
ر ما  نگا ن به خبر یرا ن بندری ا ا ر ا نه د یا نجمن پا بیر ا ، د ز رش تین نیو به گزا
ر در بنادر کشور  یانه دا گفت: با توجه به تعهدات قراردادی برخی شرکت های پا
ز تجهیزات  پیشنهاد می شود سازمان بنادر و دریانوردی هم برای ورود برخی ا
بندری دست دوم مانند موضوع ورود کامیون های دست دوم، مجوز صادر کند.

آمار منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران درباره عملکرد فروردین ماه سال جاری  این شرکت نشان می دهد در فروردین  سال 
جاری در مجموع ۹هزار و۲۴۹ هزار نشست و برخاست در فرودگاه های کشور انجام شده و ۷۵۲ 
هزار و۷۶۷ مسافر و  ۹ میلیون و ۷۹ هزار و۸۵۸ کیلوگرم بار توسط این پروازها جابه جا شده اند.

بر این اساس کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در فروردین ماه 1۳۹۹ 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۷۰ درصد، دراعزام و پذیرش 
مسافر ۸۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷۹ درصدکاهش داشته است.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور با بیان اینکه خسارت توقف هر روز 
کامیون ۶۷۵ هزار تومان است، گفت: به طور مشخص مشکل کامیون داران و رانندگان در 
مرز میرجاوه این است که در این مرز بعد از توقف کامیون ها با کاهش قیمت نفت، انگیزه 
تجار پاکستان برای خرید و تحویل بار با قیمت قبل از کاهش نرخ نفت کم شده است.
احمد کریمی درباره دلیل مشکالت ایجاد شده در مرز میرجاوه برای کامیون ها 
ایرانی اظهار داشت:  عمده ترین مشکل مرز میرجاوه و سایر مرزها به ناهماهنگی 
در روابط بین شرکت های حمل و نقل، صاحبان کاال و حمل کنندگان برمی گردد. 

ن گفت:  ن تهرا ستا یمنی و مهندسی حریق ا نجمن ا ه ا ئیس هیات مدیر ر
ین ضعف باعث شده  یم که ا ر ا ر ند ن در کشو ختما یمنی سا مع ا نون جا قا
. د ی عمل شو ه ا یر نی جز ستا ر هر ا ها د ز خت و سا ه سا ز ر حو ست تا د ا
 مجتبی حاجتی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی منتخبان مجلس یازدهم و 
نمایندگان تشکل های ساختمان و صنعت استان تهران که در سازمان نظام مهندسی 
استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: باید طرحی جامعی در این زمینه تدوین و 
در مجلس به تصویب برسد تا شاهد حوادثی چون آتش سوزی پالسکو نباشیم.

شماره چهارصد و  پنجاه و سوم- نسخه آزمایشی -۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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»آسمان« و هواپیمایی کشوری مقصر شناخته شدند 

بار کامیون های ایرانی تخلیه نمی شود 

کاهش پروازها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رییس انجمن ایمنی: قانون جامع ایمنی ساختمان در کشور نداریم 

استراحتگاه رانندگان در شهر شیراز که زیر نظر انجمن شرکت های مسافربری این شهر اداره می شود، بسته است. 

تغییر محدودیت ها برای سفرهای دریایی خارجی اجرای قطعی طرح ترافیک بعد از عید فطر 

راه روشن است

هفته انهم

به نظر می رسد محدودیت ها و سیاست های کشورهای مختلف برای سفرهای خارجی دریایی 
و پذیرش مسافران و گردشگران در حال تغییر است.عمده ترددها و سفرهای دریایی بین 
بنادر و جزایر داخلی مانند بندر عباس و قشم است. برخی مسیرهای محدود خارجی نیز در 
سال های گذشته برای سفرهای دریایی فعال بود اما در ایام کرونا 
سفرهای گردشگری خارجی متوقف و سفرهای داخلی هم به بومیان 
محلی محدود شد.در حال حاضر سفرهای دریایی به تدریج در حال از 
سرگیری و رونق گرفتن است و مسیرهای محدود خارجی شامل بندر 
شهید باهنر و بندر لنگه به امارات و خرمشهر به کویت متوقف شده بود، 

هفته انهم
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