
   

میزان مسافرت های ریلی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۳ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر- سفر کاهش یافته است.به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن رفتار ویروس کرونا مشخص 
نیست ریزش مسافران ریلی تا کی و چه اندازه ادامه داشته باشد.در پی شیوع ویروس کرونا برای 
راه آهن و شرکت های ریلی، سه اتفاق زیان ده رخ داد، نخست، استرداد 
بلیت های نوروزی بود که پیش از نوروز،  پیش خرید شده بود اما با شیوع 
ویروس کرونا مردم از مسافرات منصرف شدند و بهای کامل بلیت های 
استردادی به مردم بازگردانده شد. زیان دوم، کاهش شدید تقاضای سفر 
و به دنبال آن کاهش چشمگیر درآمد آنها و سوم تحمیل هزینه بود

مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی محول شد 

۴۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل ونقل عمومی 

 ورود مشایعت کنندگان و مستقبلین به فرودگاه امام ممنوع شد  واردات کانتینر یخچال دار از سر گرفته می شود 

مسافرت ریلی در ۶ ماه گذشته ۸۰ درصد کاهش یافت 

نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، افتتاح شد.

به گزارش تین نیوز، نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی روز یکشنبه، بیستم مهرماه با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، 
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، حاج بابایی، رئیس کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به  همراه دیگر مدیران و اصحاب رسانه، در ایستگاه راه آهن تهران افتتاح شد.

وزیر راه و شهرسازی در سخنان خود  در این مراسم که در ایستگاه راه آهن تهران در حال برگزاری است، از افزایش ۴۰ درصدی شبکه ریلی در دولت 
تدبیر و امید خبر داد و گفت: تا سال آینده به رشد ۶۰ درصدی در ظرفیت ریلی می رسیم که تحول بزرگی در حوزه زیرساخت ریلی در کشور است.

 محمد اسالمی ادامه داد: توسعه خطوط ریلی به عنوان سیاست کالن نظام مورد حمایت رهبری بوده است و رییس جمهوری نیز هر هفته من را 
مورد سوال قرار می دهند تا گزارش پیشرفت خطوط ریلی را به وی ارائه دهم..

در حدود دو سال و نیم گذشته تحت تاثیر تحریم ها، واردات 
بخش قابل توجهی از کاالهایی که اساسی یا ضروری 
نیستند متوقف شد که بخشی از آنها در حوزه واردات 

ناوگان جدید است.
در ماه های گذشته و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا برخی 
کشورها به منظور کاهش ریسک انتقال این ویروس اعالم 
کرده اند که محصوالت کشاورزی و خوراکی را دیگر به 
شکل سنتی وارد نمی کنند و باید با استفاده از تجهیزات 
نوین و کانتینرهای یخچال  دار این محصوالت جابه جا شوند.

شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( اعالم کرد، بر اساس 
اعالم و تاکید سازمان هواپیمایی کشوری، مشایعت 
کنندگان و مستقبلین از حضور در فرودگاه خودداری کنند.
به گزارش تین نیوز، بر همین اساس از اول آبان ماه، 
ورود به ترمینال های مسافری در فرودگاه حضرت امام 
خمینی)ره( صرفا با ارایه بلیط و کارت پرواز و با ارایه 
کارت شناسایی معتبر صرفا برای مسافرین مقدور است.

این تصمیم در راستای اجرای پروتکل های جدید بهداشتی 
و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

علیرضا قنادان - مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهرانمحمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی سعید رسولی- مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
به هیچ وجه اجازه نمی دهیم تا شرکت های هواپیمایی به تشخیص خود قیمت بلیط را افزایش دهند. فردا 
جلسه مشترک ایرالین ها با رییس سازمان هواپیمایی برگزار می شود و نتیجه نهایی اعالم خواهد شد.
ما به هیچ وجه افزایش قیمت را نمی پذیریم و افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم تا شرکت های 
هواپیمایی به تشخیص خود قیمت بلیط را افزایش دهند.

با نگرانی اقای نمکی، وزیر بهداشت و مطالبه مردم تفاهم شد تا مسافران 
به صورت یک درمیان در هواپیما بنشینند، در پی این مصوبه، ایرالین ها 
نرخ ها را افزایش دادند که به هیچ وجه مورد قبول نیست و ما هیچ 
گونه افزایش قیمتی را به بهانه تشخیص فردی قبول نخواهیم کرد.

با موافقت اعضای شورای شهر تهران سقف اوراق مشارکت تخصیص داده شده به 
شهرداری تهران برای اجرای طرح های حمل ونقل عمومی از سه هزار میلیارد تومان به 

۴ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت.
به گزارش تین نیوز، در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران بررسی 
اصالح بند )۱( تبصره چهارم )۴( مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و مجوز 
انتشار چهل هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی به منظور اجرای طرح های حمل ونقل 

عمومی شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

در حالی که در هفته های اخیر خبرها حاکی از  بروز مشکل در تردد کامیون های ایرانی 
از مرز باشماق و تمرچین به اقلیم کردستان عراق بوده است یک فعال بخش ترانزیت 

سوخت راهکار حل این مشکل را تغییر ناوگان حمل سوخت در مرز می داند.

به گزارش تین نیوز، محمد رضا حاتمی این مطلب را در پاسخ به رانندگانی که بیان کرد 
که از سنگ پرانی به کامیون های ایرانی و ایجاد خسارت از سوی برخی رانندگان عراقی 

برای ناوگان ایرانی، به دلیل حمل فرآورده های سوختی به عراق خبر دادند.

به گفته مدیر فرودگاه شهدای ایالم پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری این 
پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.محمدجواد یگانه در گفتگویی با خبرگزاری 
مهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ترمینال جدید این فرودگاه، گفت: 
این طرح با زیربنای شش هزار متر مربع و با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال در حال 
ساخت است.وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۱۰ هزار مترمربع از اراضی 
در اختیار منابع طبیعی، تملک و به ساخت سایت NDB اختصاص یافت، افزود: 
این سیستم کمک ناوبری هواپیما در ارتفاعات جوزانه وند شهر ایالم نصب شده    

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: امیدواریم بتوانیم 
پروژه راه آهن خواف-هرات را حداکثر برای پاییز امسال آماده سازی کنیم.به گزارش تین 
نیوز به نقل از مهر، خیراهلل خادمی درباره پروژه های زیرساختی ریلی کشور اظهار داشت: 
در بخش ریلی پروژه های بزرگی در دست احداث داریم که مجموعًا ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر 
مسیر ریلی در دست اجراست.وی افزود: اما اقدام خوبی که انجام شد، اولویت بندی این 
پروژه های عمرانی بود که ۸ طرح ریلی با پیشرفت فیزیکی باالتر در اولویت احداث قرار 
گرفتند تا از هدر رفت سرمایه گذاری های ملی رد توسعه زیرساخت ها جلوگیری شود.

شماره پانصد و چهلم- نسخه آزمایشی -۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 رشد ۴۰ درصدی شبکه ریلی در دولت تدبیر و امید 
بهره برداری از ترمینال جدید فرودگاه ایالم تا پایان سال 

 حل مشکل حمله به ناوگان ایرانی در عراق با تخلیه بار در مرز 

افغانستان به شبکه ریلی ایران متصل می شود 

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ایجاد مدیریت واحد و انسجام بخشی به امور پایانه های مرزی کشور، مدیریت این پایانه ها، همچون پایانه های هوایی و دریایی را به وزارت راه و شهرسازی محول کرد. 

جریمه های 2۰ و 1۰۰ هزار تومانی فعاًل شامل تاکسی ها است  اجازه افزایش قیمت بلیط هواپیما به تشخیص ایرالین ها را نمی دهیم 

راه روشن است

هفته انهم

»ضابط اجرایی در رابطه با تخلفات احتمالی تاکسیرانان از ضوابط و محدودیت های کرونایی 
اعالم شده در تهران، پلیس راهور است که از طریق یک کد جریمه جدید اعمال قانون را انجام 
می دهد.«»در رابطه با نظارت های سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در این موضوع گشت های 
میدانی مشترکی با پلیس راهور راه اندازی شده است. اما در مورد نحوه 
جریمه و مبلغ جریمه، سازمان تاکسیرانی مجری نیست و در این زمینه 
مسئولیت با پلیس راهور است.« »در این رابطه هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست. تاکسی های اینترنتی بر خالف ناوگان تاکسیرانی تهران هیچ 
مشخصه ای که سبب شود تا آنها از سوی پلیس راهور قابل شناسایی باشند 

هفته انهم
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