
انجام سفرهای داخلی در چارچوب پروتکل های بهداشتی مورد تأیید ستاد کرونا است و 
محدودیت ها در این زمینه لغو شده است، گفت: کرونا بیش از 12 هزار میلیارد تومان خسارت 
به صنعت گردشگری وارد کرده است. شرایط کرونا صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده و 
امروز بسیاری از کشورها در سطح ملی و بین المللی با فاجعه زنجیره 
تأمین خدمات گردشگری مواجه هستند.بر اساس آخرین اعالم های 
سازمان گردشگری جهانی 65 درصد، ریزش سفرهای بین المللی در 
جهان ایجاد شده که البته در حال حاضر این آمار افزایش بیشتری یافته 
است. برخی از کشورها بازگشایی تدریجی مراکز گردشگری را داشته اند

   

چرا امضای تفاهم نامه مدیرعامل راه آهن با استاندار یزد مهم است؟ 

 مقررات و نظارت های کرونایی در تهران تشدید می شود 

قطار در خراسان جنوبی به خط پایان می رسد؟   انتقال هواپیمای سانحه دیده ماهشهر توسط یک کشنده+فیلم 

خسارت 12 هزار میلیاردی کرونا به صنعت گردشگری ایران

عضو هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( عنوان کرد: در حال حاضر شرکت های هواپیمایی قطری و اماراتی در کنار تعدادی از شرکت های 
هواپیمایی داخلی به فرودگاه امام )ره( پرواز دارند و از دیروز )جمعه ۴ مهر ماه( نیز شرکت هواپیمایی ترکیه نیز پروازهای خود به این فرودگاه را 

از سر گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرودگاه امام خمینی )ره(، علیرضا مجذوبی گفت: با شیوع بیماری کووید 1۹ در جهان شاهد کاهش سفرها و به دنبال 
آن لغو پروازها در اکثر کشورها از جمله کشورمان بودیم به طوری که بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی فرودگاه ها ACI میزان مسافران 
جابه جا شده در فرودگاه های جهان در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 26.۴ درصد و در سه ماهه دوم همین سال ۸۹.6 درصد نسبت به سال 

2۰1۹ کمتر بوده است.

وی ادامه داد با کاهش محدودیت های وضع شده در کشورها برای مقابله با کووید 1۹، شاهد رونق گرفتن آرام مسافرت های هوایی هستیم، هرچند 
بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی تعداد مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی تا سال 2۰2۳ به میزانی که در سال 2۰1۹ بود نخواهد رسید.

مردم خراسان جنوبی همواره رویای قطار را در ذهن داشتند، 
رویایی که هیچ گاه حتی تا مرز تحقق نرفت، اما از سال گذشته 
حرکت های موثری برای اجرای آن شده است به گونه ای 
که استاندار خراسان جنوبی از موافقت هیئت امنای ارزی 
کشور با اختصاص تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی به 
ابرپروژه راه آهن استان، برای اولین بار در کشور خبر داد.

تزریق این اعتبار، روند اجرای پروژه راه آهن استان را شتاب 
می بخشد. پروژه راه آهن شرق، مطالبه به حق مردم خراسان 
جنوبی است و می تواند با اتصال بندر چابهار به کشورهای 

در حالی صبح امروز خبرهایی مبنی بر فرود اضطراری 
هواپیما مسافربری در نزدیکی پلیس راه اندیمشک 
خوزستان منتشر شد که فیلم های منتشر شده نشان 
می دهد این تصاویر مربوط به هواپیمای سانحه دیده 
کاسپین در ماهشهر است.هواپیمای پرواز شماره 6۹۳6 
تهران - ماهشهر مربوط به شرکت هواپیمایی کاسپین 
که ساعت 6:۴۰ دقیقه روز دوشنبه ۷ بهمن 1۳۹۸ تهران 
را به قصد ماهشهر ترک کرد، هنگام نشستن در فرودگاه 
مقصد ساعت ۷:۳5 دقیقه از باند خارج و پس از برخورد به 

مقصوداسعدیسامانی-دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییمرضیهحصاری-مدیرکلدفترحملونقلعمومیوترافیکشهریسازمانشهرداریها ولیتیموری-معاونگردشگریوزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
تامین اجتماعی از به روز رسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی سر باز می زند، لذا این سازمان باید در 
مقابل صف رانندگان تاکسی متقاضی بیمه پاسخگو باشد.از سال 1۳۹2 اصالح فهرست بیمه رانندگان 
تاکسی انجام نشده تا در سقف بیمه شدگان بتوانیم افرادی که راننده نیستند و یا به اشتباه در سال های 
گذشته بیمه شده اند و همچنان برای آنها بیمه پرداخت می شود، حذف و 
در همان سقف، رانندگان واقعی را به لیست اضافه کنیم. حدود 5۰ درصد 
فهرست فعلی بر اساس بررسی انجام شده راننده نیستند و در هیچیک از 
پایگاه های اطالعاتی ما که بر اساس آن سوخت داده می شود، شناسایی 

نشده اند. از اواخر سال ۹6 که این موضوع را دنبال کردیم

رییس جمهور با درخواست از همه مردم برای رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی اعالم کرد 
که اجبارا بزودی مقررات و نظارت ها در روند مقابله با بیماری کرونا در تهران تشدید خواهد شد.
به گزارش تین نیوز، حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا با بیان اینکه تصویب  کردیم ستاد استانی بتواند برای خودش مواردی را محدود 
کند، اظهار کرد: مساجد، تاالرها، باشگاه ها، شهربازی و نماز جمعه و حوزه های علمیه 
و موارد این چنینی را به ستاد استانی بسپریم که اگر احساس کردند الزم است این ها 
برای یک هفته تعطیل شوند، پیشنهاد آن را به ستاد مقابله با کرونا در مرکز می دهند 

یک کارشناس حمل و نقل گفت: عمده ترین شیوه حمل و نقل در جهان و ایران حمل و نقل 
جاده ای است و با وجود تالش های فراوان برای جایگزینی آن از طریق حمل و نقل ریلی، 
هوایی و دریایی، همچنان حمل و نقل جاده ای مهمترین نقش را در اقتصاد کشور دارد.
به گزارش تین نیوز، حمزه علی بخشی این مطلب را در پاسخ به این پرسش که در 
شرایط فعلی واردات ناوگان دست دوم جاده ای اولویت بیشتری دارد یا ریلی؟ بیان کرد.
وی افزود: با توجه به سهم ۹۰ درصدی حمل ونقل جاده ای در کشور، وجود ناوگان فعال 

و ایمن، نیاز کشورمان بوده 

در حالی در اردیبهشت ماه امسال اعالم شد که امکان ثبت نام رانندگان با مدرک تحصیلی 
کمتر از دیپلم برای دریافت کارت هوشمند وجود دارد که یکی از رانندگان در تماس با این 
شبکه خبری عنوان کرد که این موضوع برای رانندگان کرمانشاه مشکل ساز شده است.
او در تماس با این شبکه خبری می گوید: در حال حاضر نه تنها این مصوبه 
اجرایی نمی شود، بلکه منجر به رواج داللی و خرید و فروش مدرک شده است.

این راننده عنوان می کند: به بنده در پایانه کرمانشاه اعالم کرده اند شما تا زمانی که مدرک 
دیپلم نداشته باشید امکان اخذ کارت هوشمند وجود ندارد و ما را به دردسر انداخته اند.

جمعی از رانندگان زن اتوبوس از عدم وجود استراحتگاه رانندگان در پایانه های 
مسافری که مشکالت عدیده ای برای رانندگان زن به وجود آورده است، انتقاد کردند.

به گزارش تین ینوز، در پیامی که خطاب به روسای  پایانه های مسافربری کشور، انجمن های 
صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور و انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات 
حمل ونقل مسافر کشور در شبکه های اجتماعی منتشر شده، آمده است: »عریضه ذیل 
درد و دل کوچکی از جانب اقلیتی است که همواره نماد مظلومیت بوده اند و در این 
حرفه )رانندگی اتوبوس( نیز با محدودیت ها و نابرابری های متعددی رو به رو هستند.

شماره پانصد و بیست و نهم- نسخه آزمایشی -۵ مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 تنها پروازهای 3 ایرالین خارجی به فرودگاه امام برقرار است 
 رواج مدرک فروشی به رانندگان برای دریافت کارت هوشمند 

دلیل واردات ناوگان دست دوم جاده ای به جای ناوگان ریلی 

 رنج رانندگان زن از نبود استراحتگاه مناسب در پایانه های مسافری 

اهمیتاستراتژیکراهآهنیزدبرایکلکشوربهدلیلواقعشدندرمنطقهمعدنیکشورونقشآندرجابجاییوانتقالموادمعدنیهمچنیناتصالبخشاصلیکریدورهایترانزیتیریلیراهآهناست.

توقف همه پروازهای ایران به عراق تا روز اربعین  تامین اجتماعی باید در مقابل رانندگان تاکسی پاسخگو باشد! 

راه روشن است

هفته انهم

همه پروازهای شرکت های هواپیمایی کشورمان به عراق تا اربعین متوقف شده و پروازی به 
نجف و بغداد نداریم.همه پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی به کشور عراق تا اربعین 
متوقف است و وجود چنین پروازی تکذیب می شود.وی ادامه داد:  فقط پروازهای یک شرکت 
هواپیمای عراقی برای انتقال عراقی ها از ایران به عراق به یکی دو 
شهر عراق انجام می شود که این پرواز هم فقط مسافرانی که تابعیت 
این کشور را دارند منتقل می کند. کشور عراق به دلیل شیوع کرونا 
فعال هیچ زائر خارجی را نمی پذیرد.تا این لحظه هیچ پروازی با هیچ 
شرکت هواپیمایی برای اربعین وجود ندارد و فعال پروازها متوقف است.

هفته انهم
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