
   

 مرز خسروی از سوی ایران بسته نیست 

تداوم نارضایتی از نرخ حق  توقف کامیون های یخچالدار 

»هما« به سود عملیاتی رسید  بها بلیط قطار، هواپیما و اتوبوس در ایام اربعین افزایش نمی یابد 

 نیمه پنهان دستورالعمل تاکسی های اینترنتی 

در حالی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از معرفی تعدادی سایت مجاز اینترنتی برای تهیه بلیت اربعین خبر داده بود که سازمان هواپیمایی کشوری 
این موضوع را تائید نکرد و گفت: زائران برای تهیه بلیت تنها می توانند از سایت شرکت های هواپیمایی و دفاتری که از سوی سازمان معرفی شده اند 

اقدام به تهیه بلیت کنند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، اخیرا دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با تین نیوز اعالم کرد بود که سازمان هواپیمایی کشوری قرار است 
لیست سایت های مجاز فروش اینترنتی بلیت پروازهای نجف و بغداد را اعالم کند.

طبق گفته او؛ قرار بر این شد که شرکت های هواپیمایی سایت های اینترنتی که مورد تائید خودشان است و مجوز سازمان هواپیمایی کشوری را دارند 
معرفی کنند تا آن سایت ها هم امکان فروش بلیت را به صورت اینترنتی داشته باشند تا مردم در شهرهایی که به دفاتر فروش بلیت هواپیمایی دسترسی 

ندارد بتوانند از طریق سایت فروش آنالین، بلیت خریداری کنند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور مجامع، از عبور شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« از نقطه سر به 
سر خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در 
شرکت هما، این شرکت به رغم هزینه های ثابت باال و 
تحریم های ظالمانه، از نقطه سر به سر عبور کرد و توانست 
به سود عملیاتی برسد.به گزارش تین نیوز، شهرام آدم نژاد 
در این باره گفت: بهبود عملکرد شرکت در حوزه های اصلی 
کسب و کاراستفاده کارامدتر از منابع انسانی و فیزیکی، 
کنترل هزینه ها و استفاده بهتر از هزینه های شرکت بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس گزارش 
مدیران راه آهن، هواپیمایی و اتوبوسرانی، قیمت بلیط 
قطار، هواپیما و اتوبوس در ایام اربعین حسینی افزایش 
نخواهد یافت و خدمات با نرخ های قبلی ارائه خواهد شد.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به نشست روز گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس 
با مسئوالن ستاد اربعین حسینی، گفت: یکی از مهم ترین 
مسائل مرتبط با راهپیمایی اربعین حسینی، نرخ حمل و نقل 
عمومی در آن ایام است، البته در سال های گذشته شاهد بودیم

سرهنگ رضا همتی زاده، رئیس پلیس راه ایالم یزدان سیف ، معاون وزیر جهاد کشاورزی  بهروز فتحی ، کارشناس زنجیره تامین ملی و لجستیک بندری
 به جهت مدیریت ترافیک کشتی هایی که از ماه آینده آغاز می شود برنامه ریزی هایی برای افزایش 
ظرفیت انبارش بار و کاال انجام شده است.چابهار یکی از طرح های توسعه سواحل مکران برای توسعه 
منطقه و مورد تأکید رهبر معظم انقالب و دولت است.از چند ماه قبل عملیات ساخت و تکمیل انبارها 
به خوبی پیش رفته و شاهد پیشرفت خوبی در حوزه انبار و انبارداری هستیم.

با توجه به این که مدیریت ترافیک کشتی هایی که از ماه آینده آغاز می شود 
برنامه ریزی هایی برای افزایش ظرفیت انبارش انجام شده است. تا امروز 
حدود 300 هزار تن ظرفیت انباری محقق شده  و امیدواریم با برنامه ریزی 
مسئوالن مربوطه، 700 هزار تن ظرفیت دیگر تا سال آینده محقق شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران گفت: سازمان 
راهداری طبق مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری، اختیار تعیین نرخ حمل و 
حق توقف ناوگان را در حالی به 2 تشکل انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های 
حمل و نقل و کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کاالی جاده ای 
کشور واگذار کرده که شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد با صاحبان کاال و ذینفع این 
موضوع هستند. چون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل از حق توقف 
بهره ای نمی برند، طبیعتًا تمام تالش خود را صرف پایین نگهداشتن نرخ حق توقف می کند

 معاون توسعه عمران شهری و روستایی وزیر کشور اعالم کرد: برای کاهش سرفاصله 
متروی شیراز، تالش داریم یک رام قطار به خط یک متروی این کالنشهر اختصاص یابد.

ز پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، مهدی  به گزارش تین نیوز و به نقل ا
ز گفت:  ر شهری شیرا یی خط دو قطا جرا ز عملیات ا زدید ا د در با لی نژا جما
شهرداری شیراز تالش دارد تا فاز نخست این خط را در پایان سال 99 به بهره 
برداری برساند و در این راستا عملیات اجرایی آن طی سه شیفت انجام می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، گفت: در چند سال اخیر در استان 
یکی از چالش های بسیار مهم در حوزه راه ارتباطات به صورت عام بوده است که 
در جلسه ای که دیروز در تهران برگزار شد عملیاتی کردن اتصال سنندج به شبکه 
ریلی را تایید کردند که بنا شده حداکثر تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.
بهرام نصراللهی زاده در آیین اختتامیه نخستین همایش بین المللی گردشگری 
نی سه  ، آموزش و اطالع رسا ر کرد: تقویت زیر ساخت ها و توسعه اظها
ر بگیرد. چالش در بخش گردشگری است که باید در دستورکار دولت قرا

مدتی است که رانندگان گرفتار مشکلی به نام حق بیمه  شده اند. بیمه تکمیلی باعث 
شده است که صدای رانندگان و فعاالن حوزه حمل ونقل جاده ای دربیاید و به این 
موضوع معترض باشند. رانندگان و فعاالن معترض معتقدند که هزینه بیمه تکمیلی 
که باید از سوی شرکت ها و سازمان راهداری پرداخت شود از دسترنج خودشان و از 
طریق بارنامه کسر می شود. اعتراض دیگر آنها به افزایش حق بیمه تکمیلی است.
ن و  ما ز ید سا ن مشخص نیست و با ند که حق بیمه شا نها معتقد همچنین آ
نندگان چقدر است. ف متولیان این امر مشخص کنند که هزینه بیمه تکمیلی را
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 فقط سایت ایرالین ها مجاز به فروش اینترنتی هستند 

دومین فرودگاه کردستان در سقز به بهره برداری می رسد 

 قول مساعد معاون وزیر کشور برای تخصیص قطار به متروی شیراز 

 چرا رانندگان به پرداخت حق بیمه تکمیلی اعتراض دارند 

هفتهانهم
راهروشناست

تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی توسط شهرداری تهران با این نگاه که این 
فعالیت نظام مند باشد و بتواند تبدیل به کسب و کاری قدرتمند در کشور شده و حتی زمینه 
توانمندسازی این شرکت ها جهت حضور در بازارهای خارجی را فراهم کند، بسیار هم خوب است.

در این شرایط باید این دلبر جانان نوظهور که دل بسیاری از سازمان ها و 
نهادهای دولتی را برده و توجه آنها را به خود معطوف کرده را به رسمیت 
شناخت و شرایط را برای توسعه و گسترش کسب و کارشان فراهم نمود و این 
جلوه گری را نه فقط محدود به شهر و شهرداری که به کل کشور توسعه داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از آمادگی کامل زیرساخت های جاده ای در مرز خسروی از سوی ایران، خبر داد و گفت: آمادگی کامل داریم تا زائران از این مرز به کشور عراق وارد شوند. 

تردد خودروهای کاپوتاژ از مرز مهران ممنوع است افزایش ظرفیت انبارداری بندر چابهار برای مدیریت ترافیک کشتی ها 

هفتهانهم

با توجه به تصمیمات گرفته شده در ستاد اربعین کل کشور و وضعیت راه های استان ایالم، 
مقرر شد که خودروهای عازم کشور عراق که برگه تردد دریافت کرده اند از سایر مرزهای مجاز 
تردد کنند و به هیچ عنوان به مرز مهران مراجعه نکنند. ترافیک در برخی مقاطع زمانی 
به صورت نیمه سنگین بوده و به هیچ عنوان ظرفیت پذیرش 
تردد خودروهای سنگین را ندارد و محدودیت های ترافیکی از 
روزهای آینده برای تمامی خودروهای سنگین اعمال خواهد شد.

به همه رانندگان و زائران عزیز توصیه می کنیم به هیچ عنوان در زمان 
خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکرده و با توجه به وضعیت جاده های 
استان و ترددهای باالی جاده ای با صبر و حوصله و استراحت کافی تردد کنند.
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