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شهردار تهران مطرح کرد:

کاری کنیم تا رضایت مردم حاصل شود

لکه گیری راه های آسفالته استان همدان

500 تن محموله ریل ملی، به راه آهن تحویل شد

4 روز تا آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری

روند آرام نوسازی تاکسی ها

تکمیل بخش دیگری از کریدور آزادراهی شرق به غرب خودروسازها مجاز به افزایش قیمت خارج از مصوبه نیستند

اصالح ساختار ایمنی راه آهنجزئیات اعزام حجاج ایرانی از 19 فرودگاه کشوروضعیت محاسبه عوارض عبور از فضای کشور

فرامرز مداح، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: با انجام این کار کمیسیون دریافتی شرکت های حمل ونقل از 
رانندگان شفاف سازی می شود.

خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در 
راستای تکمیل بخش دیگری از کریدور آزادراهی شرق 
به غرب، 35 کیلومتر دیگر از آزادراه ارومیه- تبریز در 
نیمه اول سالجاری به بهره برداری می رسد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفت: وقتی شورای 
رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای مشمول 
قیمت گذاری تولید داخلی را اعالم می کند، شرکت 
مربوطه مجاز به افزایش قیمت بیش از مجوز 

اعالم شده نیست.

رسول پوست فروشان - مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

محاسبه عوارض عبور از فضای کشور براساس وزن هواپیما در طول 
مسیر در دالر محاسبه می شود و تبدیل دالر به یورو طبق بخشنامه های 
بانک مرکزی قابل احصاست. متن کامل این مطلب را در سایت »تین 

نیوز« بخوانید.

حسین اسفندیاری - قائم مقام شرکت فرودگاه ها  

عملیات اعزام حجاج ایرانی امسال از 28 تیرماه آغاز خواهد شد و طی 
آن 85 هزار نفر از 19 فرودگاه به سرزمین وحی خواهند رفت. عملیات 

برگشت نیز از ۳ شهریور آغاز شده و تا 22 شهریور به طول می انجامد.

حسین عاشوری - روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

هم زمان با تالش برای افزایش حمل بار و جابه جایی مسافر ضروری است 
که نسبت به ارتقاء ایمنی راه آهن نیز اقدام شود که در این باره مشاور 
اصالح ساختار راه آهن پیشنهادهایی برای ساختار آتی ایمنی راه آهن 

ارائه کرده است.

محمد رودباری،مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان از لکه گیری 24 هزار و 
505 کیلومتر از راه های استان خبر داد. بابیان اینکه لکه گیری آسفالت ازجمله اقدامات اجرایی 
این اداره کل در تمامی فصول است، گقت: حفظ و نگهداری راه های ارتباطی استان در جهت 
باال بردن ایمنی و نگهداری از راه های حوزه استحفاظی از دیگر اهداف اجرایی این طرح بوده 
است. رودباری ادامه داد: همچنین در راستای نگهداری و ایمنی راه ها، در این مدت 105 کیلومتر 

از آسفالت سطح راه های استان همدان روکش شدند.

ریل های تولیدشده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان باالخره تحویل شرکت راه آهن شدند. 
مازیار یزدانی، معاون فنی وزیربنایی راه آهن در این باره گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان 
500 تن از قرارداد 40هزار تنی تولید ریل ملی، را به شرکت راه آهن تحویل داد. به گفته 
یزدانی، ارزش این قرارداد را که سال 95 منعقد شده 25 میلیون یورو بوده که اکنون  

ارزش این قرارداد به معادل ریالی تبدیل شده است.

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل تاریخ های یکم تیرماه تا پانزدهم مردادماه 
سال جاری، از روز یکشنبه بیست و هفتم خردادماه سال جاری آغاز می شود. متقاضیان 
سفر با قطار برای تهیه بلیت می توانند از طریق سایت اینترنتی و مراجعه به آژانس های 
مسافرتی دارای مجوز اقدام کنند. جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به صورت 
شبانه روزی با سامانه صدای مسافر راه آهن به شماره تلفن 5149 تماس گرفته و یا به 

سایت اینترنتی www.rai.ir مراجعه کنید.

مرتضی ضامنی،مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور درباره آخرین وضعیت 
نوسازی تاکسی های فرسوده، گفت: در کارگروه کاهش آلودگی هوا جلسه ای داشتیم که 
طی آن مقرر شد شرکت خودروساز صدور پیش فاکتور را برای حدود چهار هزار نفری که 
باقی مانده بودند، آغاز کند که این فرآیند از هفته گذشته با سرعت آرام آغاز شده است و 
شرکت خودروساز نیز در حال صدور پیش فاکتور برای تاکسی های فرسوده باقی مانده است.

بارنامه الکترونیکی جایگزین بارنامه کاغذی می شود
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