
   

شرکت هواپیمایی آسمان موظف است، بابت تأخیر پرواز کرمانشاه-تهران نسبت به پرداخت 
خسارت ۳۰ درصدی به مسافران پرواز ۶۲۳ اقدام کند.شرکت هواپیمایی آسمان موظف است، 
نسبت به پرداخت خسارت ۳۰ درصدی به مسافران پرواز ۶۲۳ مسیر کرمانشاه به تهران اقدام کند.

براساس دستورالعمل حقوق مسافر و در صورت تاخیر بیش از ۲ تا 4 ساعت، 
شرکت های هواپیمایی موظف هستند، ضمن انجام پذیرایی مناسب 
با توجه به امکانات فرودگاهی، تغییر پرواز و یا اعزام مسافر در صورت 
درخواست مسافر با سایر شرکت ها )در صورت وجود پرواز در آن مسیر( 
و یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین را فراهم آورند.

ساالنه ۱۷ هزار نفر در جاده ها بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند 

افتتاح ۱۰۰۰ کیلومتر خط آهن جدید تا دو ماه آینده 

اخطار سازمان هواپیمایی به شرکت هواپیمایی کاسپین  باید به قطب صادر کننده صنعت ریلی تبدیل شویم 

شرکت هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت ملزم شد 

یک منبع آگاه با اشاره به این که پروازهای هما به دلیل تجمع تعدادی از کارکنان خدمات فرودگاهی این شرکت هواپیمایی از ساعت 4 صبح امروز 
در مهرآباد با مشکل مواجه شد، گفت: در حال حاضر پروازهای ایران ایر به حالت عادی برگشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، یک منبع آگاه اظهار داشت: از ساعت 4 صبح امروز تا حدود ساعت ۸ امروز به دلیل تجمع بخشی از کارکنان 
قراردادی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در واحد خدمات فرودگاهی، عملیات پروازی هما در ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد با اختالل 

مواجه شد.

وی افزود: با ورود مسئوالن فرودگاه و هماهنگی ها و صحبت با این افراد، اجتماع کارکنان به سمت شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
هدایت شد تا حداقل اختاللی در روند دیگر پروازهای شرکت های هواپیمایی رخ ندهد و مسافران سرگردان نشوند.

وی اضافه کرد: اجتماع این تعداد کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران که اغلب کارمند های قراردادی هما هستند، به دلیل به تعویق 
افتادن برخی حقوق و مزایا و مشکالت کاری و استخدامی آنها است که امیدواریم مشکل آنها به زودی رفع شود.

سازمان هواپیمایی اعالم کرد: پرواز ۶91۸ مشهد- شیراز 
شرکت هواپیمایی کاسپین در ۲۰ فروردین ماه سال جاری، 
نحوه رفتار نامناسب میهماندار در هنگام ورود به پرواز 
موجبات ناراحتی یکی از مسافران توانخواه را فراهم آورد.

به آن شرکت تاکید می شود با توجه به اینکه در ارائه خدمات 
به افراد توانخواه اقدامات سلیقه ای را در دستور کار خود 
قرار داده است برابر مقررات و شیوه نامه حقوق مسافر، 
نسبت به پذیرش افراد توانخواه مطابق با ظرفیت هواپیما 

و تمهیدات الزم با حضور میهماندار در پرواز اقدام کند.

محمد اسالمی ظهر امروز سه شنبه )۲۸ اردیبهشت( در 
حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر 
در  مهندسی راه آهن در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت 
همکاری وزارت راه و شهرسازی با دانشگاه ها در شکستن 
رکورد احداث راه آهن در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: 
دستگاه های ذی ربط با ارائه صورت مسئله هایی که دارند، 
می توانند ظرفیت علمی و پژوهشی، اساتید و دانشجویان 
را به این سمت فعال کنند که این پژوهش ها و ظرفیت های 

علمی در راستای اهداف و مسائل شان شکل بگیرد.

سعید رسولی- مدیرعامل راه آهناحمدرضا عامری-رییس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور محمدحسن ذیبخش-سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
روز گذشته دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل ونقل عمومی مسافر جاده ای در نشست 
شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد و بر این اساس نرخ کرایه های بین شهری 
افزایش خواهد یافت.بر اساس این دستورالعمل باید در وهله نخست نرخ تورم سالیانه مرتبط 
با بخش حمل ونقل را در سال گذشته از بانک مرکزی استعالم گرفت و 
براساس آن نرخ کرایه ای مشخص پیشنهاد داد تا تصویب و ابالغ شود.

هم اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده ایم نرخ تورم سال گذشته در بخش 
حمل ونقل را اعالم کند، افزود: برخی گمانه زنی ها و استعالم های دریافت 
شده حاکی از تورم هشتاد درصدی سال گذشته در بخش حمل ونقل است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم، حدود ۲۵۰۰ کیلومتر به خطوط 
آهن کشور اضافه کردیم و همین میزان نیز در دست اجرا است که 1۰۰۰ کیلومتر از آن در چند 
هفته آینده افتتاح خواهد شد. محمد اسالمی در حاشیه سفر خود به استان آذربایجان غربی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح 1۲۳ کیلومتر بزرگراه کریدور شمال-جنوب در این استان 
گفت: بخشی که امروز به طول 1۰۳ کیلومتر افتتاح شد، هزینه ای بالغ بر ۸9۰ میلیارد تومان 
داشته است. ۵۰ کیلومتر از این کریدور در جغرافیای استان باقی مانده که در دست اجراست. 
امیدواریم که تا پایان 14۰۰ کریدور شمال-جنوب در این استان به بزرگراه تبدیل شود.

فیلم پیوست در شبکه های اجتماعی منتشر و گفته شده مربوط به تجمع سهامداران 
شرکت سایپا مقابل این شرکت است.

به گزارش تین نیوز، کاربران شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند این تجمع روز دوشنبه 
۲۷ اردیبهشت 14۰۰ صورت گرفته و طی آن جمعی از متقاضیان خودروی شاهین در 
اعتراض به بد عهدی سایپا در تحویل خودروی شاهین و عدم ارسال دعوت نامه مجدد 
بعد از گذشت چهار ماه از دعوتنامه اول و کم کردن آپشن های خودرو و تحویل ندادن 

سر موعد و گران کردن خودروها مقابل این شرکت تجمع کرده اند. 

خانم کوثر صادقی منفرد به عنوان نخستین بانوی ملوان ایرانی در دریای خزر 
کار خود را آغاز کرد.

ف مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اعالم این مطلب افزود: ملوان کوثر 
صادقی منفرد، درس خوانده دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است که پس از 
گذراندن دوره های آموزش دریانوردی، توانسته بر روی کشتی فعالیت کند.محمد 
تقی انزان پور افزود: این بانوی ایرانی که مراحل آموزش خود را در بوشهر گذرانده 

است در بندر فریدونکنار به عنوان ملوان، کار خود را آغاز کرد.

شهردار تهران اصلی ترین راهبرد شهرداری تهران را برای حل دو چالش آلودگی هوا و 
ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی برشمرد.به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی شهردار تهران در هفتمین کنفرانس بین المللی 
پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، اصلی ترین راهبرد حل دو چالش آلودگی و 
ترافیک را توسعه حمل و نقل عمومی برشمرد.شهردار تهران گفت: با هدف ارتقای حمل 
و نقل ریلی درون شهری، ۳۳ ایستگاه در این دوره از شهرداری تهران به بهره برداری 

رسید و همچنین، 4۰ کیلومتر به طول قطارهای شهری افزوده شد.

شماره ششصد و هفتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -۲۸ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰
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ماجرای تجمع اعتراضی امروز کارکنان هما در ترمینال۲ مهرآباد چه بود؟ 
آغاز به کار نخستین بانوی ملوان ایرانی در دریای خزر 

تجمع متقاضیان خودرو در مقابل سایپا 

متروی تهران به متروی هشتگرد و پرند متصل می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی نا عادالنه و بر اساس رایزنی و البی است گفت: فاینانس داخلی و نقدینگی مردم به سمت پروژه های عمرانی هدایت شود. 

تدوین سند »تحول آموزش در راه آهن« با مشارکت دانشگاه  شهید بهشتی افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری 

راه روشن است

هفته ان هم

 سند تحول آموزش در راه آهن با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در حال تدوین است و در آن 
سند، توجه به حل مسئله و کاربردی کردن آموزش و پژوهش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

با حمایت های مقام معظم رهبری، ریل گذاری خوبی را در توسعه صنعت ریلی شاهد هستیم 
و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک ریلی طبق سند چشم انداز با 
همت بلند دانشجویان و اساتید کشور  به نقطه مطلوبی رسیده است.

با تکیه بر توان متخصصان و تولید کنندگان داخلی می توانیم در توسعه 
کمی و کیفی ریلی کشور گام های مهمی برداریم. دانشکده راه آهن با 
تقاضای راه آهن ایجاد شده و تاکنون فارغ التحصیالن زیادی را تربیت کرده

هفته انهم
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