
اینکه بارها شنیده می شود که علی رغم صدور اطالعیه های متعدد در خصوص تعلیق پروازها به 
چین، پروازهای ماهان به این شهر برقرار بوده است ذکر این نکته ضروری است، که پس از جلسه 
راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و تصمیم در خصوص تعلیق پروازها، عمده ترین 
تکلیفی که بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده بازگرداندن 
دانشجویان و هموطنان ایرانی مان از چین و انجام چند پرواز باری آن 
هم با رعایت کلیه اقدامات پیشگیرانه براساس نظارت دقیق بهداشتی 
بوده و این مهم به شرکت هواپیمایی ماهان واگذار شد. بعضی فضاهای 
رسانه ای اهمیت بازگرداندن دانشجویان به کلی نادیده گرفته می شود

   

 درخواست از مسئوالن: سختی کار رانندگان مصوب شود 

مبلغ عوارضی آزادراه همت-کرج مشخص شد

 تمدید مهلت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان  ایرالین ها موظف به پرداخت وجه بلیت به مسافران هستند 

 ادامه پروازها به ووهان به جز پرواز بازگشت دانشجویان کذب محض است 

قطعات ٢ و ٣ آزادراه شهید همت - کرج، با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح روز سه شنبه قطعه ٢ و ٣ آزادراه همت-کرج را به طول ٩.۶ کیلومتر افتتاح کرد. این قطعات شامل 

گرمدره تا شهرک جهان نما ۱/۵ و قطعه سوم از شهرک جهان نما تا کرج ۵/۴ کیلومتر خواهد بود.

طول کل این آزادراه ۱۴.۵ کیلومتر است و بهره برداری از آن تاثیر بسیاری در کاهش ترافیک فعلی تهران و استان البرز می گذارد. پیش از این قطعه 
اول این طرح از تهران تا گرمدره ۵ کیلومتر افتتاح شده بود.

 با بهره برداری از این طرح گلوگاه های ترافیکی استان البرز و کلیه محورهایی که از غرب کشور به ویژه استان های قزوین، زنجان، تبریز و...  حذف 
می شود.عالوه بر این با بهره برداری از این آزادراه، ٣۵ درصد از بار ترافیکی جاده های مواصالتی استان تهران و البرز به این آزادراه منتقل می شود.

این پروژه در تابستان سال٩۷ به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده بود، اما واحدهای مسکونی در مسیر به عنوان معارضین این پروژه ساخت آن را 
متوقف کرد و نهایتا با اختصاص مبلغ ٢۵ میلیارد تومان برای رفع معارضین، ساخت پروژه ادامه یافت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به عملکرد شرکت های 
هواپیمایی در خصوص استرداد وجه بلیت که برای دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و مسافران مشکل ایجاد کرده است، تذکر داد.
 اخیراً علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
پیمایی  در بخشنامه ای به مدیران شرکت های هوا
نسبت به ابطال بدون کسر جریمه گفته است؛ بر اساس 
بررسی های به عمل آمده و گزارش های دریافتی، برخی 
از شرکت ها مبالغ استرداد شده توسط دفاتر به مسافران 
را به دفاتر خدمات مسافرت هوایی پرداخت کرده اند

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای 
به معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خواستار تمدید 
مهلت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان تا پایان 
اردیبهشت ٩٩ شد.برای مقابله با انتقال بیماری کرونا  بسیاری 
از خدماتی که مردم برای دریافت آن باید به صورت حضوری 
اقدام می کردند، امکان انجام غیر حضوری یافته است.
همچنین با توجه به تاکید مسئوالن بر لزوم ماندن در 
منزل به جهت جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری در 
کشور، شغل رانندگی با کاهش درآمد مواجه شده است.

غالمحسین دغاغله- مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداریسعید رسولی- مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران رضا جعفرزاده -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
ند و سفرهای  تفاق نشان می دهد که مردم توصیه ها را جدی گرفته ا گرچه این ا
غیرضروری شان را حذف کردند اما از همه شهروندان می خواهیم فعال از سفرهای 
غیرضرورشان جلوگیری کنند تا به سالمت از مشکل شیوع ویروس کرونا هم عبور کنیم.

از همه مردم می خواهیم که از هر گونه سفرهای غیرضرورشان خودداری کنند 
تا به سالمت از مشکل شیوع ویروس کرونا عبور کنیم و به سالمت جامعه 
و کادر درمانی مجرب و باغیرت کشورمان کمک کنیم.از ابتدای اسفندماه 
تاکنون حجم بسیار باالیی از بلیت قطار از سوی مردم کنسل شده است 
که این نشان می دهد مردم به توصیه های پزشکی و بهداشتی توجه کرده

لحظاتی قبل طی مراسمی با حضور رئیس جمهور قطعه ٢ و ٣ آزادراه همت کرج به بهره برداری رسید.
صبح امروز با حضور رئیس جمهوری،وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور قطعات ٢ و ٣ آزادراه همت-کرج به بهره برداری رسید.

قطعه اول این آزادراه که از نظر طول مسیر کوتاه ترین آزادراه کشور است،  از انتهای 
بزرگراه شهید همت در منطقه ٢٢ تهران آغاز می شود و تا گرمدره ادامه دارد، این قطعه 
حدود ۶ سال پیش افتتاح شد و زیر بار ترافیک رفت، طول این قطعه ۵ کیلومتر است.

خط دوم راه آهن کرج- قزوین امروز ٢۷ اسفند ٩۸، با حضور وزیر راه و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به بهره برداری رسید. سعید رسولی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان 
شرکت راه آهن با دستگاه های دولتی و خصوصی گفت: سال گذشته تفاهم نامه همکاری 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای بهره گیری از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون 
بودجه مبنی بر تأمین مالی تولید ناوگان حمل و نقل ریلی به امضا رسید که طی این یک سال، 
از محل امضای این تفاهم نامه ۱٣۵ دستگاه انواع ناوگان ریلی تولید داخل وارد شبکه ریلی 
شد و کارخانه های تولیدی واگن در حال تولید سایر ناوگان مذکور در این قرارداد هستند.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند بخش مسافری ریلی در کشور ما دچار مشکالتی است 
که به آن اجازه توسعه نمی دهد که اگر از ساختار دولتی بگذریم که خود ترمز توسعه بخش 
شده، مسئله مهم بخش مسافری عامل »سرعت« است اما یک کارشناس حمل و نقل ریلی 
می گوید: توسعه یافتگی در حمل و نقل مسافری ریلی الزامًا به »سرعت« گره نمی خورد.
به گزارش تین نیوز، مجید بابایی کارشناس حمل و نقل عامل سرعت را »مسئله 
ند و معتقد است در شبکه  مهم« توسعه نیافتگی بخش مسافری ریلی می دا
ریلی کشور حتی از ظرفیت حداکثر سرعت ۱۶۰ هم امکان استفاده نداریم. 

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعالم کرد: شارژ ٢ ماه 
نا بخشیده شد. ز شیوع کرو ن ناشی ا فرا لیل کاهش مسا ن به د نا ا کسیر تا
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و کاهش ترددهای برون شهری، شارژ 
ماه های اسفند ۱٣٩۸ و فروردین ۱٣٩٩ برای تاکسیرانان پایانه ای بخشیده شد.

این بخشودگی به منظور مساعدت با تاکسیرانان راه آهن و ترمینال های غرب، شرق، 
جنوب و بیهقی در شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا اعمال شده است.

شماره چهارصد و بیستم- نسخه آزمایشی -۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸

تین

تین
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افتتاح قطعات 2 و 3 آزاد راه همت کرج 

 مسافربری ریلی؛  تابع هدف، رضایت مشتری یا رکورد زدن در سرعت؟ 

اولین قطار باری وارد رشت شد/کرج-قزوین دو خطه شد 

بخشودگی شارژ ماهانه تاکسیرانان پایانه ای تهران تا اردیبهشت ۹۹ 

شغل رانندگی اتوبوس به دلیل اینکه مستقیماً باجان مردم در ارتباط است باید جزو مشاغل سخت قرار گیرد و رانندگان از مزایا و حقوق بیشتری برخوردار باشد. 

تخصیص سهمیه سوخت جبرانی به ناوگان حمل کاالی اساسی باال بودن حجم کنسلی بلیت قطار/ فعال سفر نروید 

راه روشن است

هفته انهم

با توجه به ورود مقدار قابل توجهی کاالی اساسی به کشور، تصمیمات مهمی در زمینه حمل 
بموقع این کاالها اتخاذ شده است.در ایام نوروز امسال هیچ گونه محدودیت تردد برای حمل 
کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد و حمل این کاالها به صورت شبانه روزی با همکاری سایر 
دستگاه ها، انجام می شود.٣۰ درصد سهمیه سوخت جبرانی به ناوگانی 
که کاالهای اساسی را از مبدأ و به مقصد ۵ بندر امام خمینی)ره(، 
شهید رجایی، امیرآباد، چابهار و انزلی حمل می کنند، تخصیص 
داده می شود. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، ضدعفونی 
کردن مستمر پایانه های حمل بار در دستور کار قرار دارد

هفته انهم
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