
 ۸ ۰ ل  شما  - ن  ا تهر ه  ا ر د ا ز آ یک  منطقه  ر  د ز  مجا عت  سر  
. ست ا تعیین شده  بر ساعت  متر  کیلو  ۷۰ نل ها  تو ر  د و  بر ساعت  متر  کیلو
ه تعیین کرده  درا ه تهران بزرگ دو ایستگاه موقت برای منطقه یک آزا پلیس را
. ز می کنند ر را آغا فتتاح رسمی کا ست. که به محض ا ا
همچنین پایین تر از عوارضی نیز پاسگاه پلیس خواهیم داشت.
به دلیل کوهستانی بودن مسیر شرکت سازنده این سرعت را تعیین 
کرده و با توجه به شرایط راه این سرعت مجاز تعیین شده است. در 
کل مسیر روشنایی ها نصب شده و تهویه تونل ها نیز فعال است.

   

صف طوالنی برای ورود به قطعه یک آزادراه تهران - شمال + عکس 

 عوارض عبور از آزادراه تهران-شمال چقدر است؟ 

امکان افزایش ظرفیت محور راه آهن جنوب تا ۷.۹ میلیون تن  راه های دسترسی به »فرودگاه رشت« برای مسافران مشکل ساز شد 

سرعت مجاز در منطقه یک آزادراه تهران-شمال ۸۰ کیلومتر بر ساعت 

عملکرد دی ماه شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد نشان می دهد شرکت هواپیمایی زاگرس در دی ماه سال جاری نامنظم ترین 
ایرالین بوده به طوری که 5۷ درصد پروازهای خود را با تأخیر انجام داده است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در دی ماه سال جاری از مجموع 16 ایرالین داخلی 5 هزار 
و 22۰ پرواز انجام گرفته 2 هزار و 4۰9 پرواز آن یعنی نیمی از پروازها تقریبًا با تأخیر انجام شده است.

ایران ایر در این ماه بیشترین تعداد پروازها را با انجام 9۰۷ پرواز داشته که از این تعداد، 496 پرواز آن با تأخیر انجام شده است.

شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 65۸ پرواز در رتبه دوم بیشترین تعداد پروازها قرار گرفته که از این تعداد 344 پرواز آن با تأخیر همراه بوده است.
ماهان با 64۸ پرواز در جایگاه سوم قرار گرفت و پس از آن شرکت هواپیمایی زاگرس با 5۰5، آتا 424، کاسپین 34۷، قشم ایر 333، ایران ایرتور 26۸، 

وارش 23۷، کیش ایر 231، تابان 1۷۰، کارون 149، معراج 145 پرواز به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

در استان گیالن راه های اصلی شهر رشت  بسیار پربرف 
بوده و تردد به سختی در آن ها جریان دارد از همین رو 
مسافران برای رساندن خود به فرودگاه با مشکل روبه 
رو هستند در همین رابطه مدیرکل فرودگاه رشت از 
مسافران خواسته در راستای مشکالت دسترسی راه ها 
به فرودگاه زودتر  اقدام به رساندن خود به فرودگاه کنند. 
غالمرضا کریم آقائی با بیان اینکه پس از بارش شدید برف از 
شامگاه یکشنبه تا روز گذشته باعث لغو پروازها شد، عنوان کرد: از 
روز گذشته با برف روبی سطوح پروازی این فرودگاه آماده پرواز شد 

ه آهن گفت: در دهه مبارک  مدیرعامل شرکت را
د  ر 39 میلیا رزش  ه به ا ژ ل هفت پرو مسا فجر ا
فتتاح شد. ه آهن لرستان ا ا ره کل ر دا تومان در ا
سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران درخصوص پایان عملیات بازسازی خط 
آهن محور جنوب با حضور وزیر راه و شهرسازی در سفر 
به استان لرستان اظهار داشت: پروژه های آماده افتتاح 
اداره کل راه آهن لرستان در دهه مبارک فجر در سال 
9۸، هفت پروژه به ارزش 39 میلیارد تومان بوده است

علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  نوراهلل خادم ، رئیس پلیس راه تهران بزرگ 
به رغم اینکه با اعالم افتتاح آزمایشی این آزادراه از سوی رئییس جمهور غافلگیر شدیم اما 
از همان ساعت اعالم آقای روحانی، همکاران ما برای آماده سازی مسیر و انجام ترددها اقدام 
کردند و پلیس هم از مسیر عبور کرد و آمادگی این مسیر را برای تردد مردم تایید کرد.از 
امروز با دستور رییس جمهوری بهره برداری آزمایشی از این آزادراه 
به مدت دو ساعت انجام می شود گفت: فردا هم از ساعت 12 تا 14 
ظهر این قطعه از آزادراه برای تردد آزمایشی به روی مردم باز است.
با تردد آ زمایشی از این مسیر، موارد بررسی و نسبت به رفع آن 
اقدام می کنیم همچنین آزادراه برای افتتاح رسمی آماده می شود.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها گفت: عوارضی که برای عبور از آزادراه 
محاسبه شده است تنها 2۰ درصد هزینه هایی است که برای احداث آن انجام شده است.

به گزارش تین نیوز از امروز 23 بهمن ماه بهره برداری آزمایشی از منطقه یک آزادراه 
تهران-شمال آغاز شد و این پروژه اوایل اسفندماه بهره برداری رسمی می شود.
فتتاح شود که به گفته  ه در دهه فجر امسال ا درا زا لبته مقرر بود منطقه یک آ ا
رگان های  ر ا یمنی مسیر و هماهنگی در استقرا ء ا رتقا مسؤوالن، در راستای ا
مسال موکول شد. ه ا سفندما یل ا وا ین مسیر به ا فتتاح ا ، ا ده ر جا ندرکا دست ا

ر  هن محو زی خط آ سا ز ت با ن عملیا یا زی گفت: با پا ه و شهرسا ا یر ر ز و
د  د مور ر ا دی که د ستعدا کثر ا ا ند با حد ا کنون می تو ین خط هم ا جنوب، ا
. رها در آن محقق می شود یش سرعت قطا فزا ر گرفته و ا ا ری قر ا بهره برد
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص پایان عملیات بازسازی خط آهن 
محور جنوب به طول 29۰ کیلومتر با اشاره به کار مهم انجام شده و تاکید ویژه ای 
که روی این نوع فعالیت ها وجود دارد، اظهار داشت:  باید از سرمایه های موجود به 
بهترین شکل نگهداری و با گسترش و ارتقا دادن آن راندمان و ایمنی افزایش یابد.

شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا تمام تمرکز خود را روی برطرف کردن 
عیوب مدل »۷3۷ مکس« گذاشته است اما تهدیدهای جدی تری پیش روی 
این غول هواپیماساز وجود دارد که بوئینگ باید به فکر برطرف کردن آن باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از  شبکه خبری سی ان ان رفع نقایص مدل ۷3۷ و بازگرداندن آن 
به آسمان اهمیت بسیاری برای بویینگ دارد. اما این موضوع تنها چالش اصلی این شرکت 
هواپیماسازی نیست و بویینگ باید روی نسل بعدی هواپیماهای مسافری خود هم تمرکز کند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از ترافیک ماه های پایانی سال اجتناب ناپذیر است ، 
گفت: اجرای طرح ترافیک در پایتخت مستلزم بررسی های دوره ای به صورت منظم و دقیق است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، آرش میالنی عضو شورای شهر تهران درباره 
نتقادات شهروندان در این زمینه  ز ا اجرای طرح ترافیک در پایتخت و برخی ا
اظهار داشت: سال گذشته همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال پلیس 
راهور با هماهنگی شهرداری تهران اقداماتی را برای تغییر در این طرح انجام 
داد که امسال بعید می دانم در فرمول طرحی یا ضرایب آن تغییر داشته باشیم.

شماره چهارصد و یکم- نسخه آزمایشی -2۳ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین
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زاگرس با 57 درصد تاخیر، نامنظم ترین ایرالین در دی ماه 

چالش بوئینگ، فراتر از بحران »7۳7 مکس« 

موانع اتصال راه آهن به خرم آباد برطرف شد 

ترافیک ماه های پایانی سال اجتناب ناپذیر است 

صبح امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه قطعه یک آزادراه تهران - شمال برای چند ساعت به صورت آ زمایشی بازگشایی شد تا مردم بتوانند در این مسیر تردد داشته باشند. 

خدمات گردشگری نوروز ۹۹ گران نمی شوند رییس جمهوری همه را برای افتتاح غیررسمی آزادراه شمال غافلگیر کرد 

راه روشن است

هفته انهم

 در این راستا اجاره بهای واحدهای گردشگری نیز در ایام نوروز 99 گران نمی شوند.  گردشگری 
یک حوزه فرابخشی است بنابر دستورات مسئوالن قصد داریم ایام نوروز را تبدیل به روزهایی 
بی دغدغه و خوب برای مردم بکنیم. در این میان حوزه های زیرمجموعه گردشگری هیچ 
افزایش قیمتی نخواهند داشت و چنین امری را نمی پذیریم. 
جامعه هتلداران نیز همکاری های الزم را با ما دارند و حتی تخفیف 
ارائه می دهند بقیه مجموعه ها نیز اجازه افزایش قیمت ندارند.
یکی از موضوعات مهم گردشگری کشور تبلیغات است از طریق 
تبلیغات می توانیم داشته هایمان را به جهانیان معرفی کنیم

هفته انهم
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