
   

تاکید مجلس بر جلوگیری از واردات واگن به کشور / با واردات صنعت واگن کشور نابود می شود 

 تشریح وضعیت جاده های هرمزگان 

ایریکو وارد حوزه تراموا شد  جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه اصفهان افتتاح شد 

هنوز درباره حیات شبانه اظهارنظر قطعی نکرده ایم 

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت ATR به قرارداد با ایران پشت پا زد، عنوان کرد: من از »ایران ایر« خواستم که حتمًا در دادگاه بین المللی 
از این شرکت شکایت کند.

به گزارش تین نیوز، در حاشیه جلسه هیئت دولت، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به موضوع قیمت بلیت هواپیما در راستای سفرهای تابستانی 
اشاره کرد و گفت: تغییری در قیمت بلیت هواپیماها وجود ندارد. مردم از سایت های رسمی بلیت هواپیما را تهیه کنند. اگر ایرالین ها تخلف کنند سازمان 

هواپیمایی کشوری با آن ها برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص قراردادهای خرید بلیت هواپیما از شرکت های ATR، بوئینگ و ایرباس گفت: این شرکت ها برخالف قانون قراردادها را لغو کردند.

اسالمی گفت: شرکت ATR در زمان عقد قرارداد در رکود اقتصادی به سر می برد، به بخشی از تعهداتش عمل کرد و ۱۳ هواپیما را تحویل داد اما پس 
از مدتی به قراردادها پشت پا زد. من از »ایران ایر« خواستم که حتمًا در دادگاه بین المللی از این شرکت شکایت کند.

صبح امروز )29 خرداد( پروژه جایگاه تشریفات اختصاصی 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان که مرداد سال 

۱۳96 کلنگ زنی شده بود پس از گذشت کمتر از دو سال و 
با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در زمینی به مساحت 2000 
مترمربع و زیربنای 660 مترمربع با حضور مدیران ارشد 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مقامات استانی 
افتتاح رسمی شد. ما از سرمایه گذارانی که در پروژه های ملی 

فرودگاهی مشارکت می کنند، استقبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت ایریکو اعالم کرد که این شرکت در 
تالش برای انعقاد قراردادهای تولید تراموا در چند شهر است.
امیر اسالمی در گفتگو با هفته نامه »حمل ونقل« با 
اشاره به سابقه این شرکت در حوزه حمل ونقل ریلی، 
ایریکو را شرکتی خصوصی و دانش بنیان معرفی کرد.

او گفت: »در ایران شرکت های تولیدکننده خصوصی ریلی 
انگشت شمار هستند و ایریکو یکی از تولیدکنندگان ناوگان 
ریلی و تنها شرکت خصوصی و دانش بنیان کشور است.«

پیروز حناچی، شهردار تهرانسید نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ
خودروهای دارای معاینه فنی برتر مشمول تخفیف 25 درصدی عوارض تردد در محدوده های ترافیک 

و کنترل آلوگی هوا می شوند. خودروهای دارای معاینه فنی برتر در صورت تردد در محدوده کنترل 
آلوگی هوا )زوج و فرد سابق( در ساعت های اوج مبلغ ۱5525 تومان و خودروهای دارای معاینه فنی 
معمولی در صورت تردد در این محدوده در ساعت های اوج مبلغ 20700 
تومان بایستی عوارض پرداخت نمایند که با توجه به معافیت 80 روزه 
خودروها در طول سال و کسر تعطیالت روز جمعه خودروهای دارای 

معاینه فنی برتر بالغ بر یک میلیون تومان هزینه ی کمتری در مقایسه با 
خودروهای دارای معاینه فنی معمولی جهت تردد پرداخت خواهند کرد.

 انتظار این است که شهرداران فعالیت های خود را با قدرت ادامه دهند. وضعیت اقتصادی 
کشور در شرایط فعلی چندان مساعد نیست و شهرداری هم با وجود استقالل از دولت از 

این شرایط تأثیر می پذیرد البته با وجود اینکه  این وضعیت نامناسب است می تواند فرصتی 
برای رشد کشور باشد. پیاده رو حق مردم است و آن ها که ساخت و 

ساز می کنند. باید مسیر عبور امن را برای عابران پیاده فراهم کنند. 
اگر اتفاقی برای شهروندی به دلیل نبود مسیر پیاده حادث شود، 

مسئولیت آن با ما است. در آینده در منطقه ۱ پروژه مسیر دسترسی 
جدید به ولنجک و موزه »دکتر حبیبی« را افتتاح خواهیم کرد. 

به گزارش خبرنگار تین نیوز، میرداد میردادی با اشاره به این نکته که اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان  هرمزگان بیش از ۱۳500  کیلومتر آزادراه ، بزرگراه، راه های 

اصلی و فرعی را زیر پوشش دارد، اظهار کرد: از این میزان حدود ۱0000 کیلومتر راه 
روستایی است که نگهداری از این راه ها به عنوان سرمایه ملی با هدف باال بردن ضریب 
ایمنی و بهبود امنیت تردد در این محورها علیرغم بروز بروز خرابی پس از سیل های اخیر 
در حال انجام است. به گفته وی پس از سیل اخیر جاده هایی که نیاز به بهسازی، ریگالژ 

و بازسازی داشته از سوی راهداری استان هرمزگان مورد تعمیر و نگهداری قرار گفته. 

یک کارشناس حمل ونقل معتقد است، حیات شبانه شهرها موجب کاهش ترافیک عصرها و همچنین 
رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال می شود.به گزارش تین نیوز، چند روز پیش رسانه ها به نقل از جانشین 

فرمانده نیروی انتظامی کشور از مخالفت این مقام انتظامی با حیات شبانه خبر دادند.
آن چنان که فارس نوشت، سردار »ایوب سلیمانی« در این زمینه گفته است: حیات شبانه را قبول نداریم، 

این فرهنگ حتی در اروپا هم نیست و زیر بار آن نخواهیم رفت.
پس از رسانه ای شدن اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، یک کارشناس حمل ونقل در 

این مورد در کانال تلگرامی خود نوشت: از مخالفت با حیات شبانه تعجب می کنم.

 به علت تقاضای زیاد مسافرین، گردشگران و بازرگانان و همچنین به منظور تسهیل در امر جابجایی 
هم وطنان عزیز، پروازهای برنامه ای شرکت هواپیمایی قشم در مسیر تهران-مسقط-تهران، از فرودگاه 

بین المللی حضرت امام / مسقط-شیراز-مسقط و همچنین مسقط-مشهد-مسقط برقرار می گردد. 
بنابراین گزارش پروازهای برنامه ای شرکت هواپیمایی قشم در مسیر فرودگاه حضرت امام -مسقط- 
فرودگاه حضرت امام از روز جمعه با 2 پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه و جمعه و از روز پنج شنبه با ۳ 

پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه، پنج شنبه و جمعه برقرار می گردد.

ازمان تأمین اجتماعی برای متقاضیان جدید شغل رانندگی ناوگان عمومی،  27 درصد کامل بدون 
کمک دولت نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می کند که این اقدام موجب کاهش متقاضیان جدید 
برای ورود به این حرفه شده است.حسن رجبی  اظهار کرد: اگر شرایط به همین صورت پیش برود در 
پنج سال آینده عماًل حمل ونقل عمومی با کمبود راننده مواجه و فلج خواهد شد.رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی ناوگان برون شهری مسافری شهریار افزود: در سال ۱۳97 و ۱۳98 میزان حق بیمه 
رانندگان افزایش  چشمگیری داشته است به طوری که رانندگان از پس پرداخت آن بر نمی آیند.

شماره دویست و چهل و هفتم- نسخه آزمایشی -۲9 خرداد  ماه 1398

تین

تین

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

 اسالمی: از »ایران ایر« خواستم از »شرکت ATR« شکایت کند 

 برقراری 3 مسیر پروازی جدید شرکت هواپیمایی قشم 

هفت فایده حیات شبانه شهرها 

 خطر کمبود راننده ناوگان عمومی تا پنج سال آینده 

هفتهانهم
راهروشناست

 در خصوص طرح حیات شبانه پلیس هنوز اظهارنظر قطعی نکرده است.هر طرحی اعم از 
عمرانی، علمی و اجتماعی که در شهر قرار است اجرایی شود باید پیوست انتظامی داشته 

باشد تا از همه جوانب به آن پرداخته شود.نماینده پلیس در جلسه های شورای اسالمی شهر 
حضور داشته و ایرادهای این طرح را عنوان کرده است.

جدای از بحث امنیتی طرح حیات شبانه، موضوع بی عدالتی نیز مطرح 
است به گونه ای که اصناف و مغازه داران اعتراض هایی داشته اند.

پلیس به دنبال ایجاد امنیت، رفاه حال شهروندان و اصناف مختلف 
است تا آنان نیز در آرامش به مردم خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از استفاده مجلس به منظور جلوگیری واردات 4 هزار واگن به کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خبر داد و این اقدام را خیانت به صنعت واگن سازی کشور دانست.  

باید شرایط زندگی را برای مردم راحت تر کنیم کاهش یک میلیون تومانی هزینه عوارض تردد در طرح 

هفتهانهم
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