
   

رهبر معظم انقالب در آغاز سال 1400 با قابل قبول اعالم نمودن تالش های سال 1399 خطاب به 
مسئوالن چنین فرمودند: »من اگر بخواهم بر اساس گزارش های متعّدد مردمی و دولتی و دستگاه 
های مختلف و جهات مختلف که از همه جهت به ما گزارش می رسد یک ارزیابی بکنم، باید بگویم 
این شعار تا حّدی، تا حّدی، تا حّد قابل قبولی تحّقق پیدا کرد، یعنی جهش 
تولید در بخش هایی از کشور و بخش هایی از مسائل گوناگون کشور 
تحّقق پیدا کرد، اگر چه در حّد انتظار نه؛ یعنی در آن جاهایی هم که این 
شعار تحّقق پیدا کرد  که غالبًا در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال اینها 
بود، نتیجه آن در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد

برنامه ای برای قطع پروازهای ترکیه به علت شیوع کرونا وجود ندارد 

جابه جایی ۵ میلیون مسافر جاده ای در نوروز 

توقف پروازهای ترکیه در صورت درخواست ستاد کرونا  رتبه نخست راه آهن در رعایت پروتکل های بهداشتی 

 نقش قوای سه گانه در مانع زدایی و پشتیبانی از دولت 

جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی و شرکت های خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر 
سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند 1399 منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند ماه جاری در مجموع 265 شکایت از شرکت های هواپیمایی و شرکت 
های خدمات مسافرت هوایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده که به 95 درصد آنها پاسخ داده شده است که بیشترین شکایات مطرح 

شده مربوط به تاخیر پرواز وتغییر ساعت پروازهاست.

این گزارش نشان می دهد، سهم شرکت های هواپیمایی از شکایات واصله 225 مورد و شرکت های خدمات مسافرت هوایی 40 مورد گزارش شده 
است.مسافران گرامی می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق بخش سامانه حقوق مسافر در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری 

به آدرس cao.ir مطرح و پیگیری کنند.

در پی افزایش شیوع ویروس کرونا به ویژه از نوع کرونای 
جهش یافته انگلیسی در کشورهای همسایه و هشدارهای 
متعددی که طی روزهای گذشته مبنی بر توقف پروازهای 
ترکیه اعالم شده است، ابوالقاسم جاللی -معاون هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی - در گفت وگو با ایسنا 
در این باره اظهار کرد: سازمان هواپیمایی تابع ستاد ملی 
مقابله با کرونا و ودیگر متولیان حوزه بهداشت است و اگر 
درخواستی به این سازمان مبنی بر توقف یا ممنوعیت پروازهای 
خارجی و داخلی برسد، قطعا آن را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن از رعایت 100 درصدی پروتکل های 
بهداشتی در شبکه حمل ونقل ریلی کشور طی ایام نوروز 
خبر داد و اظهار کرد که به زودی گزارش نهایی راه آهن در 
خصوص این ایام منتشر خواهد شد.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 بیان اینکه طی ایام نوروز، هیچ گونه مشکل 
خاصی در راه آهن رخ نداده است، اظهار داشت: به زودی 
گزارش نهایی راه آهن منتشر  و به اطالع عموم خواهد رسید.

محسن هاشمی- رئیس شورای اسالمی شهر تهران عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون  های یخچال  دار استان تهران عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
در میادین میوه و تره بار کشورهایی که به واسطه فعالیت بر روی ناوگان یخچالدار و حمل 
مواد غذایی، فاسد شدنی، میوه و تره بار در آنها تردد داشته ام، سیاست دولت ها و مدیریت 
مسئوالن در حمایت از تولید، تولید کننده و حمل و نقل به گونه ای است که محموالت غذایی، 
فاسد شدنی، میوه و تره بار باید حتما با ناوگان یخچال دار حمل شود 
و ناوگان حمل کاال باید در اسرع وقت تخلیه شده و به چرخه حمل 
و نقل باز گردد،  بنابراین صاحبان غرفه های میادین میوه و تره بار 
مکلف و موظف به احداث سردخانه در غرفه هایشان شده اند. طبق 
مقررات کشورهای مورد نظر، مواد غذایی و میوه و تره بار میدان باشد،

مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری گفت: در کلیپی که اخیراً منتشر شد و تعدادی از 
زائران امام رضا)ع( بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بدون زدن ماسک در اتوبوس 
از کبودرآهنگ به مشهد می رفتند، به دلیل رعایت نشدن مقررات، شرکت، راننده و مالک 
اتوبوس قطع خدمات شدند.به گزارش تین نیوز، داریوش باقرجوان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح آمار سفرهای نوروزی از طریق حمل و نقل عمومی 
جاده ای، اظهار داشت:  امسال به دلیل شیوع کرونا و تأکید ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
عدم انجام سفر، توصیه ما هم به مردم، ماندن در خانه و عدم انجام سفرهای غیرضروری بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش 
نرخ کرایه های تاکسی از اول اردیبهشت اعمال می شود، گفت: رانندگانی که از روز 

گذشته کرایه های تاکسی را افزایش داده اند، تخلف کرده اند.
به گزارش تین نیوز، محمد روشنی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره افزایش نرخ کرایه های 
تاکسی اظهار داشت: نرخ کرایه های تاکسی از اول اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای 

شهر و ابالغیه فرمانداری افزایش می یابد.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تناقضات در تصمیم گیری ها در مورد کرونا و کم کاری ها 
در شیوع مجدد این بیماری خواستار تعطیلی دو هفته ای شهرهای قرمز و نارنجی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، حجت نظری عضو شورای شهر تهران 
در تذکر پیش از دستور خود با ابراز امیدواری از اینکه سال جدید، سال پایانی برای 
کرونا و مشکالت و سختی هایی باشد که طی چندسال اخیر به مردم وارد شده 
است، پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی را مطرح کرد.

در روزهای نخستین سال جدید خودروسازان و تصمیم گیران این صنعت نوید تغییرات  
و  کاهش قیمت در بازار خودرو را به متقاضیان این بازار دادند؛ همان طور که چند روز 
پیش شرکت ایران خودرو اعالم کرد که با افزایش تولید و باال بردن میزان تیراژ تالش 
خواهد کرد که کاهش و ثبات قیمت را از این طریق به بازار برگرداند. این در حالی است 
که امروز رییس شورای رقابت اعالم کرده که در زمستان سال 99 تورم 14 درصد را 
اعمال نکردیم. اما در بهار میزان تورم بخشی را به عالوه رقم زمستان یکجا به قیمت 

خودرو اضافه می کنیم. بنابراین افزایش قیمت قطعا رخ خواهد داد.

شماره ششصد و چهل و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

 ثبت 22۵ مورد شکایت از ایرالین ها در اسفندماه 99 
پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای شهرهای قرمز و نارنجی 

افزایش نرخ کرایه های تاکسی از اول اردیبهشت 

افزایش قیمت در انتظار بازار خودرو 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: پروازهای ترکیه طبق برنامه در حال انجام است و برنامه ای برای قطع پروازها بین ایران و ترکیه تا زمان ابالغ رسمی ستاد مبارزه با کرونا وجود ندارد. 

هنوز احتمال باج گیری  مالی در قوانین پروژه های ساختمانی وجود دارد میادین میوه و تره بار یا توقفگاه اجباری ناوگان حمل کاال؟ 

راه روشن است

هفته ان هم

 مصوبه مربوط به ساماندهی حصار های کارگاه ساختمانی تخلفات را کاهش می دهد اما هنوز 
باج گیری های مالی در این پروژه ها و قوانین وجود دارد.: امروز بحث حصارهای کارگاهی در 
پروژه های ساختمانی شهر تهران که موجب ایجاد بی نظمی در شهر و ایجاد مزاحمت برای 
شهروندان می شود، در جلسه شورا مطرح شد.  برای ساماندهی و نظم دهی 
این حصارها، تصویب کردیم که سخت گیری بیشتری برای این حصار های 
ساختمانی داشت باشیم. به طوریکه برای بخشی از زمان ساخت بتوانند 
از پیاده رو استفاده کنند اما برای طوالنی نشدن مدت زمان استفاده از 
فضای پیاده رو، بهای خدمات استفاده از این فضا برای آن ها گذاشته شد 

هفته انهم
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