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 چند ایرالین خارجی به آسمان ایران بازگشتند 

کالنتری: کشور اسقاطی ها شده ایم و انتظار هوای پاک داریم 

با افزایش دید افقی، پروازها در فرودگاه مهرآباد از سرگرفته شد  سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در حال ساخت است 

متروی تهران باید هر ماه یک ایستگاه افتتاح کند 

یککارشناسحملونقلبابیانایراداتموجوددرشکلفعلینوسازیناوگانگفت:اینکهکمبودناوگانباوارداتناوگانازخارجکشورجبران
شود؛اشتباهاست.

بهگزارشتیننیوز،روزبهافشاریکارشناسحملونقلجادهایدرگفتگوباخبرنگارتیننیوزافزود:شرکتهایحملونقلیمیتوانند100دستگاهو
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داردتنهامیتوانکامیونهایچینیرااسمبلکرد.
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اشتباهبزرگیاست.
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علیرضا قنادان ، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران  سردار تیمور حسینی ، رئیس پلیس راه راهور محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران
بسیاریازاستانهابهصورتگستردهدرگیرشرایطجویناپایدارهستندوتردددرمحورهای
اصلیدرجریاناستاماباتوجهبهشرایطجویهموطنانازسفرهایغیرضروریاجتنابکنند.
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ناچارنیروگاههادوبارهبهمازوتسوزاندنرویآوردندوگرفتارهوایآلودهشدیم.ایناظهارات
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پروازهانداریماماباتوجهبهاینکهصبحامروزفرودگاهمهرآبادبامشکلکمبود
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بهگزارشتیننیوزبهنقلازپایگاهخبریوزارتراهوشهرسازیرامینآذریبااشارهبه
بارشبرفدراستانآذربایجانشرقیگفت:بارشهادرایناستانازروزجمعهشروعشده
استوتاکنونهمادامهدارد.دراینمدت۷باربرفروبیباندهایفرودگاهانجامشدهاست.
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صاحبنظرانوکارشناسانCNGانجامشدهوچنددرصدموافقانجاماینطرحبودند؟

شماره سیصد و  هشتاد و هشتم- نسخه آزمایشی -۲۹ دی ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 راهکار جایگزین نوسازی ناوگان با کامیون  دست دوم 
آغاز احداث ترمینال جدید فرودگاه تبریز از ماه آینده 

انجام منظم اعزام و پذیرش قطارها در ایستگاه راه آهن تهران 

چرا هزینه دوگانه سوز کردن خودرو ها باال رفت؟ 

در حال حاضر آسمان ایران با کمترین حجم ترافیک هوایی روبه رو است این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد چند ایرالین با پروازهای محدود از پروازهای خود از آسمان ایران را از سر گرفته اند. 

 تمامی تیم های نظارتی سازمان تاکسیرانی در آماده باش هستند هموطنان از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند 

راه روشن است

هفته انهم

شرایطخدماترسانیدرروزهایبرفیمتفاوتازشرایطروزهایمعمولیاست،ازنخستین
ساعاتروزودرپیکصبحگاهیشرایطپایانههایتاکسیرانیتحترصدکارشناسانو
ناظرانبودهوتاکسیهایونبهنقاطاستراتژیکومهمشهرتهراناعزامشدند.کندی
خدماترسانیبهشهرونداندرشرایطبرفینسبتبهروزهای
معمولیامریطبیعیاستچراکهعالوهبرافزایشبارمسافر،
طولزمانسفرتاکسیهادراینشرایطنیزدوبرابرمیشود.
تمامیپایانههاوخطوطتاکسیپایتختتحترصدهستند.عرضکممعابر
منتهیبهایستگاههایمتروازدیگرنقاطاستراتژیکشهرتهراناست

هفته انهم
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