
 استان اردبیل با هدف توسعه تجارت و رونق اقتصادی و گردشگری به کریدور ریلی و جاده ای 
ملی و بین المللی شمال جنوب متصل می شود.استان اردبیل با وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
با جمهوری آذربایجان ضروری است به کریدور ارتباطی ملی و بین المللی وصل شود تا مردم 
از مزایای آن استفاده کنند.اردبیل در کریدور غرب به شرق به قطار 
سریع السیر مجهز می شود. در ردیف بودجه سال آینده این طرح مورد 
توجه قرار گرفته تا اعتبار مورد نیاز تامین شود. همچنین با اتصال 
این خط ریلی به شمال استان و اتصال به کریدور قفقاز امکان 
تبادل کاال از خلیج فارس تا کشورهای آسیای میانه فراهم می شود.

   

ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی خود با ایران را بستند 

 انتقاد یک فعال جاده ای از رتبه بندی رانندگان اتوبوس 

اقدامات گسترده رجا برای مقابله با ویروس کرونا در قطارها   اگر تعداد مبتالیان بیشتر شود، تهران قرنطینه و کارمندان دورکار می شوند 

اردبیل به کریدور بین المللی متصل می شود 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که تمام پروازها با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام می شود.

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی اقدامات الزم پیرو دستورالعمل های وزارت بهداشت را 
انجام می دهند، بیان کرد: قطعًا دغدغه ای که بین مردم و مسافران وجود دارد بین کرو پروازی هم هست، از همین رو شرکت های هواپیمایی تمام همت 

و تالش خود را برای اطمینان و حفظ ضریب بهداشت در پروازها انجام خواهند داد.

او در ادامه در پاسخ به نگرانی افکار عمومی نسبت به ادامه پروازهای ماهان به چین و استفاده از هواپیماها در مسیر پروازهای داخلی توضیح داد: 
شرکت هواپیمایی ماهان از هواپیماهایش تنها برای جابه جایی بار آن هم بنا به درخواست دولت استفاده می کرد و از سوی دیگر نوع هواپیما به شکلی 

است که در پروازهای داخلی کاربردی ندارد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: از سوی دیگر زمانی که هواپیمای ماهان از پروازهای چین بازمی گردد تمام اقدامات بهداشتی نظیر سم پاشی 

و ضدعفونی انجام می شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای سالمتی و 
آرامش مسافران در سفر با قطارهای رجا، شرکت حمل و نقل ریلی 
رجا اقدامات گسترده ای را از چند روز گذشته در این زمینه آغاز کرد.

 معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم این خبر 
افزود: با اعالم ورود و شیوع ویروس کرونا به کشور از سوی 
وزارت بهداشت، این شرکت به غیر از اقدامات بهداشتی که از 
قبل در قطارها انجام می داد، برای پیشگیری و ایجاد سفری امن 
برای مسافران، اقدامات جدید بهداشتی را ابالغ و اعمال کرد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر تعداد مبتالیان بیشتر شود، 
شهر قرنطینه می شود.به گزارش تین نیوز، محسن هاشمی 
در پاسخ به سوالی درباره قرنطینه کردن شهر تهران گفت: 
تا به حال این مسئله مطرح نبوده و باید از وزرات بهداشت 
پیگیری کرد.او در ادامه افزود: اگر تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در تهران زیاد شود، شهر قرنطینه می شود. رئیس 
شورای شهر تهران در توضیح دیدار با وزیر امور خارجه و 
انتقال بیماری کرونا به وی گفت: خوشبختانه آقای ظریف 
بلد بودند و دست نداند و در صحت کامل به سر می برند.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهرانعلی امام ، مدیر عامل شرکت مترو تهران صدیف بدری ، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی
 این امر پس از پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و نیز جابجایی منابع محقق شد.

مقرر بود دولت، تعداد ۲ هزار دستگاه واگن برای کالنشهرهای کشور در نظر بگیرد که از این 
تعداد ۶۳۰ دستگاه آن متعلق به تهران است.از ۳ سال گذشته تاکنون وزارت کشور تالش های 
خود را برای تحقق این موضوع انجام داده است.حتی در ماه های گذشته 
معاون اول رئیس جمهور شخصًا پیگیر این موضوع بود تا با وجود 
تحریم ها فاینانس ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی پایتخت محقق شود. 
مشخصات خاص و تعداد واگن ها، تهیه و مناقصه بین المللی آن برگزار 
شده است. تاکنون تفاهم نامه و قرارداد های مربوطه نیز مبادله شده است.

یک فعال حمل و نقل جاده ای معتقد است که رتبه بندی رانندگان زمانی ارزش پیدا می 
کند که این رتبه بندی برحسب سابقه کار، مزایایی را برای کاپیتان ها به همراه داشته 
باشد.به گزارش تین نیوز چند روز پیش معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: یکی از برنامه های میان مدت، طرح رتبه بندی رانندگان اتوبوس از کاپیتان 
یکم تا کاپیتان چهارم است که با تعیین محدوده فعالیت رانندگان در هر درجه، ضریب 
ایمنی سفرهای اتوبوسی افزایش خواهد یافت.مرتضی مرادی فعال حوزه حمل و نقل 
جادهای در گفتگو با خبرنگار تین نیوز گفت: این رتبه بندی  زمانی ارزش پیدا می کند 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از جلسه اضطراری 
امروز توسط این انجمن در پی احتیاط کشورهای توریست پذیر در جذب توریست از ایران خبر داد.

حرمت اله رفیعی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در این رابطه توضیح داد: ما از 
تمام فعاالن در امر برگزاری تورهای ورودی-خروجی و دفاتری که دارای پروازهای 
چارتری و هتلداران که ارائه دهنده خدمات برای تورها هستند، دعوت کرده ایم تا 
در این جلسه به یک جمع بندی برای بررسی موانع و ارائه راهکار مناسب برسیم.

 حدود ۲۰ روز پیش، در حالی که نخستین موج شیوع ویروس کرونا در چین در صدر اخبار بود؛ 
شاید بسیاری مسئوالن حمل و نقل هوایی کشور تصور ورود و شیوع بیماری به این سرعت به 
کشور را نداشتند و به همین دلیل پروازهای مسافری ماهان همچنان به این کشور ادامه داشت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، یازدهم بهمن ماه سال جاری، رضا جعفرزاده سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری در مصاحبه به صداوسیما عنوان می کند که پروازهای 
چین و آسیای شرقی با دقت با هماهنگی وزارت بهداشت در حال انجام است.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از ابالغ بخشنامه 
مقابله با ویروس کرونا به ناوگان حمل و نقل عمومی، پایانه های مسافری و مجتمع 
های بین راهی در روز جاری خبر داد. داریوش باقرجوان با بیان اینکه از امروز )یکشنبه 4 
اسفند( بخشنامه رعایت موارد بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا به شرکت های حمل 
و نقلی ابالغ شده، اظهار داشت: به شرکت های حمل و نقل مسافری اعالم کرده ایم در 
تمام زمینه هایی که می تواند از بروز زمینه های انتقال یا ابتالی ویروس کرونا به مسافران 
حمل و نقل عمومی، پیشگیری کند، حداکثر دقت در سالم سازی محیط اعمال شود.

شماره چهارصد و هفتم- نسخه آزمایشی -۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 هواپیمای »ماهان« در پرواز چین برای مسیرهای داخلی استفاده نمی شود 

 سخنگوی سازمان هواپیمایی 20 روز پیش درباره پرواز به چین چه گفت؟ 

 تشکیل جلسه فوری در پی محدودیت کشورهای همسایه برای مسافران 

آغاز ضد عفونی اتوبوس ها، ترمینال ها و مجتمع های بین راهی از امروز 

پیش از این،مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران گفته بود کویت و عراق به خاطر شیوع ویروس کرونا در ایران پذیرش ایرانی ها را رسما متوقف کرده و افغانستان هم به صورت شفاهی درباره لغو پروازهای ایران و این کشور حرف زده اما هنوز به صورت رسمی و کتبی چیزی را اعالم نکرده  است. 

افزایش 20 درصدی نرخ بلیت مترو از سال آینده  قطعی شدن خط اعتباری فاینانس ۶۳0 دستگاه واگن برای متروی پایتخت 

راه روشن است

هفته انهم

نرخ بلیت مترو سال آینده حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد.برای سال جدید به احتمال زیاد 
افزایش نرخ ها مشابه پارسال و حدود ۲۰ درصد است ولی باید توجه داشت که نرخ واقعی بلیت 
حمل و نقل عمومی بسیار بیشتر از میزان کنونی است.در حال حاضر شهرداری در حوزه حمل 
و نقل عمومی متضرر است و مترو نیز ورشکسته محسوب می شود 
چرا که دولت سهم خود را در حوزه حمل و نقل عمومی نمی پردازد. 
به طور مثال اگر قیمت بلیت مترو ۳ هزار تومان باشد هزار آن را باید 
دولت هزار تومان را شهرداری و هزار تومان را شهروند بپردازد ولی اکنون 
شهرداری ۲ هزار سوبسید و شهروند هزار تومان پرداخت می کند.

هفته انهم
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