
   

 نرخ بلیت پروازهای اربعین مشخص شد: 2.2 میلیون تومان رفت و برگشت 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی  تامین قطعات مورد نیاز مترو 

120 کیلومتر خط آهن بین خرمشهر و اهواز در 100 روز ساخته شد  امیرمکری: اراده ما بر توسعه هوانوردی عمومی است 

 هزینه توزیع الستیک دولتی به عهده کیست؟ 

 نشست خبری دوشنبه های پاسخگویی با محوریت استقبال از مهر، با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محسن پور سیدآقایی با اشاره به تشدید ترافیک در دو هفته آغازین  مهر در تهران، گفت: همواره  با بازگشایی مدارس 
شاهد افزایش چشمگیر ترافیک در روزهای اول مهر هستیم که در آن شهر ترافیک پرحجمی را به خود می بیند.

وی به موضوع آلودگی هوا هم زمان با کاهش دمای هوا در نیمه دوم سال پرداخت و افزود: برای این که بتوان این مهم را تحت کنترل درآورد اقداماتی 
صورت داداه ایم که با همراهی پلیس و مردم به اجرا گذاشته خواهد شد.

پورسید آقایی به شناور شدن ساعات کار ادارات از دو سال گذشته، اشاره کرد و افزود: امسال  شهرداری به شناور شدن ساعات کار ادارات در بعدازظهر 
نیز  پرداخته است که چنان چه مورد موافقت قرار بگیرد در ساعات پایانی روز نیز ترافیک کم تری را در شهر شاهد خواهیم بود.

 سیاوش امیرمکری از اراده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
برای توسعه هوانوردی عمومی خبر داد و گفت: فراهم کردن 
زیرساخت ها، امکانات و شرایط تسهیل کننده برای توسعه هوانوردی 
عمومی در فرودگاه های کشور در حال پیگیری و انجام است.
میرمکری در هجدهمین جلسه کمیته توسعه هوانوردی 
عمومی که با حضور منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی و کارشناسان این مجموعه برگزار 
شدبا بیان اینکه شرکت فرودگاه ها مطابق با برنامه ریزی 
از پیش تعیین شده در این مسیر باقوت پیش می رود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
افتخارآفرینی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی در دوران دفاع 
مقدس گفت: ما توانستیم 120 کیلومتر خط آهن بین خرمشهر و 
اهواز که تخریب شده بود بسازیم و مورد بهره برداری قرار دهیم.
مهدی عبوری در نشست خبری همایش و نمایشگاه 
تخصصی تبیین نقش وزارت راه و شهرسازی در دوران 
دفاع مقدس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در قالب 
دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دوران 
دفاع مقدس خدمات و پشتیبانی قابل توجهی انجام دادند

 عبداهلل خانعلی، رییس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران مجتبی بیاتی،  مدیرکل فرودگاه کرمانشاه  منوچهر منطقی،  دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری پیشنهاد ایجاد دو هاب برای راه اندازی ایرتاکسی با مشارکت یک شرکت هواپیمایی را داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، منوچهر منطقی دبیر 
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از فراهم شدن مقدمات اولیه تامین 
امنیت پروازها و سوختگیری هواپیماها در هوانوردی عمومی خبر داد.

وی در ادامه پیشنهاد ایجاد دو هاب برای راه اندازی ایرتاکسی با مشارکت 
یک شرکت هواپیمایی و مرکز علوم و فنون را ارائه داد و اظهار داشت: وجود 
هاب مرکزی می تواند به طور متمرکز مباحث فنی و پشتیبانی را پوشش دهد.

یک شرکت هواپیمایی داخلی با 6 پرواز برنامه ای هفتگی در مسیر کرمانشاه-مشهد 
و بالعکس فعالیت خود را از 26 شهریورماه در فرودگاه کرمانشاه آغاز خواهد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه کرمانشاه، مجتبی بیاتی مدیرکل فرودگاه 
کرمانشاه از آغاز فعالیت یک ایرالین داخلی با برقراری شش پروازهای 
برنامه ای هفتگی در مسیر مشهد -کرمانشاه و بالعکس خبر داد.
بیاتی گفت: این پروازها از 26 شهریورماه آغاز و در روزهای 
سه شنبه، پنج شنبه  و جمعه از فرودگاه کرمانشاه انجام می شود.

وی افزود: با توجه به بازگشایی مرز خسروی و پیش بینی افزایش 
تقاضای مسافران بر آن شدیم

با توجه به این که قطعات زیادی از ناوگان مترو داخلی نیستند ولی با وجود تحریم ها 
برای تامین قطعات، گام هایی اساسی در راستای رونق تولید ملی برداشتیم. در راستای 
تامین قطعات قطارهای مترو از تولید کنندگان و صنعتگران داخلی حمایت می کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، فرنوش نوبخت،  مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه گفت: یکی از ماموریت های اصلی ما در شرکت بهره برداری مترو،  
موضوع تامین قطعات است و از سال گذشته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تالش کرده ایم

پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری برای بازه زمانی 11/0۷/۹۸ تا ۳0/0۷/۹۸ ، از 
ساعت 10 صبح امروز  در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافری از ساعت 10 صبح امروز از طریق اینترنت و مراکز مجاز فروش 

بلیت قطار در سراسر کشور انجام می شود.
راه آهن در این اطاعیه عنوان کرده که فروش بلیت برای قطارهای اربعین حسینی متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

چک دوساالنه نیمه سنگین دومین فروند از هواپیما ATRایران ایر در آشیانه شماره ۳ 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( در حال انجام است.به گزارش خبرنگار تین نیوز 
صبح امروز جمعی از خبرنگاران از مراحل چک دوساالنه یک فروند هواپیمای ATR که 

در محل آشیانه شماره ۳ هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( در حال انجام بود بازدید 
کردند.محمود نادری مدیر آشیانه شماره ۳ ایران ایر در جمع خبرنگاران عنوان کرد که تمامی 
1۳ فروند هواپیمای ATR ایران ایر چک نیمه سنگین دوساالنه خواهد شد؛ که در راستای 

آن   چک نیمه سنگین یک فروند هواپیمای ATR  به اتمام رسیده است.

 سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: نفتکش بریتانیایی تخلفاتی کرده بود که اقدامات 
حقوقی آن انجام شده است و کشتی طی دو روز آینده بندر ایران را ترک خواهد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
رابطه با آخرین تحوالت مربوط به نفتکش بریتانیایی گفت: مطلع هستم که مراحل اداری 
و حقوقی رو به پایان است و ظرف یکی دو روز آینده این کشتی بندر ما را ترک می کند.
وی تصریح کرد: در این رابطه بحث میانجی گری نیز مطرح نیست و این کشتی 
تخلفاتی کرده بود که اقدامات حقوقی انجام شد و کشتی به زودی رفع توقیف می شود.
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تشریح اقدامات شهردای برای آغاز مدارس/کاهش ترافیک عصرگاهی 

انجام چک نیمه سنگین دومین هواپیمای ATR + تصاویر 

 آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از امروز 

نفتکش بریتانیایی به زودی ایران را ترک می کند 

هفتهانهم
راهروشناست

پس از تشدید تحریم ها و به تبع آن افزایش نرخ ارزهای خارجی، افزایش قیمت اقالم مصرفی 
رانندگان از قبیل الستیک، روغن، لوازم و قطعات یدکی، در نهایت منجر به اعتراض رانندگان در 
خرداد ماه سال 1۳۹۷ شد.در این اثنا، مسئوالن دولتی با هدف رفع مشکالت رانندگان به موضوع ورود 
نمودند اما به دلیل کوتاهی رانندگان و عدم مشارکت در کارهای گروهی 
و عضویت در انجمن های صنفی رانندگان، افرادی تحت عنوان هیئت 
مدیره در راس تشکل های صنفی مرتبط با رانندگان قرار می گیرند که 
به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مقررات و ضوابط دچار ضعف در پیگیری 
مطالبات، مشکالت شده وخواسته های اساسی رانندگان را به بیراهه بردند

نرخ بلیت پروازهای اربعین مشخص شد که بر اساس آن قیمت بلیت هواپیما مانند سال گذشته است و افزایش قیمتی نداشته است. 

مسیر مشهد در فرودگاه کرمانشاه به 52 پرواز در هفته رسید  پیشنهاد ایجاد هاب مرکزی برای راه اندازی ایرتاکسی 

هفتهانهم
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