
 سیستم رادیویی کل مسیر متروی گلشهر ــ هشتگرد به صورت کامل برقرار است.: بر 
اساس مصوبه ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان البرز خدمات رسانی متروی هشتگرد 
به مردم متوقف شده بود.البته با برنامه ریزی انجام شده محدودیت ها برداشته شده و روزانه 
6 رام قطار در مسیر رفت و برگشت خدمات رسانی می کنند.
متروی هشتگرد با کمبود ناوگان و مسافر روبه روست، ضمن 
این که باید برخی ایرادات ایستگاه این خط نیز برطرف شود.

سیستم رادیویی کل مسیر متروی گلشهر ــ هشتگرد به صورت 
کامل برقرار است.

   

 هشدار سازمان راهداری به شرکتها درباره تردد ناوگان ایرانی به قلمرو افغانستان 

وزارت راه: پالسکو پروانه ساختمانی ندارد  

پروازهای خارجی کی راه می افتد؟  روایت رانندگان تانکر از سرگردانی در مرز عراق برای تخلیه کامیون ها 

فعالیت مترو هشتگرد از سر گرفته شد 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچال دار خراسان رضوی گفت: تنها راه اجرای عدالت در نوسازی ناوگان ، 
معرفی خود مالکین متقاضی نوسازی توسط شرکت های تعاونی حمل ونقل و سازمان دهی این سرمایه گذاران در تعاونی های حمل ونقل است.

به گزارش تین نیوز، اجرای طرح نوسازی ناوگان  درون شهری و برون شهری آغازشده است و شرکت های حمل ونقلی، تولیدکننده های خودرو، 
شرکت های لیزینگ و واردت و همچنان راننده ها مجوز واردات ناوگان سه سال ساخت اروپایی را دارند.

محسن متقین فعال و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچال دار خراسان رضوی در این باره در شبکه های 
اجتماعی نوشت: اگر هزینه سرمایه گذاری و واردات کامیون های دست دوم با سه سال کارکرد  توسط خود مالک تأمین شود و توسط شرکت های 
حمل ونقلی صورت پذیرد، آن رانندگان سرمایه گذار، سهامدار شرکت ها خواهند بود و هریک از آنان در انتخاب مدیران اجرایی ونیز سود عملکرد 

شرکت هایشان شریک خواهند بود.

طی ماه های گذشته کشورهای بسیاری به خاطر شیوع 
ویروس کرونا مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را به 
روی یکدیگر بستند و حدود ۱۷ هزار هواپیما در این ایام 
زمین گیر شد. حاال مذاکراتی بین کشورهای مختلف 
درگرفته که به گفته مسئوالن صنعت هوایی کشور این 
امید وجود دارد، پروازهای خارجی ایران نیز در آینده نه 
چندان دور به شرایط قبل از شیوع این بیماری نزدیک شود.
 از اسفندماه سال گذشته که ویروس کرونا در ایران و 
به تدریج در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرد 

یک راننده فعال در بخش حمل مشتقات نفتی از مشکالتی 
که به دلیل عدم اطالع رانندگان از یک بخشنامه برای 
او و تعداد دیگری از رانندگان به وجود آمده انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز، این راننده در تماس با خبرنگار ما در 
شرح این رویداد گفت: در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۸  بیش از ۵۰ 
ماشین از اربیل عراق به مقصد ترکیه بارگیری کردیم.

کریم کاظمی افزود: به علت برف و کوالک شدید و بسته 
شدن گردنه حاج عمران از طرف عراق )نزدیک مرز تمرچین( 
بیش از ۱۰ روز کامیون های ما زیر برف محصور ماند.

علیم یارمحمدی-عضو کمیسیون عمران مجلسرضا جعفرزاده -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور حبیب اهلل طاهرخانی -معاون وزیر راه و شهرسازی
شرکت های هواپیمایی باید متناسب با نرخ نامه، قیمت بلیت در کف و سقف را تعیین کنند.
مطرح  ها  پیما ا هو بلیت  قیمت  یش  ا فز ا بر  مبنی  بحثی  هیچ  ن  کنو تا
. ست ا نشده  د  یجا ا پیما ها  ا هو بلیت  نرخ  منه  ا د ر  د تغییری هم  و   ه  د نبو
مبنای قیمت بلیت هواپیما همچنان نرخ نامه ای است که در دسترس 
عموم مردم قرار دارد و در صورتی که شرکت هواپیمایی قیمتی باالتر 
از نرخ نامه را اعالم کند این موضوع تخلف محسوب می شود. در 
زمان های پیک سفر قیمت بلیت هواپیما در مسیر های مختلف به 
سقف قیمتی می رسد و در زمان های غیر پیک به کف نرخی می رسد.

معاون وزیر راه با اعالم این که بنیاد مستضعفان باید پروانه ساختمانی پالسکو را اخذ 
کند، گفت: میزان تراکم این ساختمان باید بر اساس حقوق مکتسبه افراد انجام شود.
 فرزانه صادق مالواجرد، اظهار کرد: بنابر آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران، میزان تراکم این ساختمان باید بر اساس حقوق مکتسبه افراد انجام 
شود. مطابق آخرین گزارش بنیاد مستضعفان به شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در ساختمان پالسکو، ۲ مسئله تامین 
ه بازسازی این ساختمان قرار داشت. نه ساختمانی بر سر را پارکینگ و اخذ پروا

د  ا د ۳۱ خر ول تا  نی ا ما ه ز ز ی با ا جا بر فری ر رهای مسا فروش بلیت قطا
. د ز می شو غا ه آ یبهشت ما د ر ۲ ا ۸ ز  و مر ۱۰ صبح ا عت  ز سا ۹، ا ۹ ه  ما

بط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا  ا ز رو به گزارش تین نیوز به نقل ا
ردیبهشت  ۲۸ ا ز ساعت ۱۰ صبح امروز ) فروش بلیت قطارهای مسافری رجا ا
۱۵۳۹ و فروش حضوری  پلیکیشن ها ،  ینترنتی و ا ( به صورت همزمان ا ه ما
نجام می شود. ز طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور ا ا

ن  نوردی سیستان و بلوچستا یا ر در و د ه کل بنا ر ا د یی ا یا ر مور د ون ا معا
هی  د پهلو ت  عملیا  ۸  ، ر با لین  و ا ی  ا بر شته  گذ هفته  ز  ا  : د کر ن  بیا
. ین بندر محقق شد ر ا ز د و ر یک ر ۲۰۰ متر د ز  کشتی با طول بیش ا

نوردی، سیدحسین  یا ر ر و د د ن بنا ما ز ز سا ز به نقل ا رش تین نیو به گزا
ر  بها ر چا ر بند یی د یا ر فیک د ا ن تر و فز ز ا و نق ر و هیمی گفت: ر ا بر ا
ست. نوسی ا قیا ین بندر بزرگ ا ر ا ر د ا ید فق روشن توسعه پا ز ا کی ا حا

معاون عمرانی فرمانداری تهران گفت: از اول خرداد افزایش کرایه های حمل و نقل 
عمومی اعمال می شود.

غالمحسین آرام معاون عمرانی فرمانداری تهران درباره افزایش کرایه های حمل و نقل 
عمومی اظهار داشت: از اول خرداد افرایش کرایه های حمل و نقل عمومی اعمال می شود. 
وی در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهر تهران اظهار داشت: نرخ کرایه های 
تاکسی ۲۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است و در اواخر سال گذشته هم با 
توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی ۱۱ درصد کرایه های تاکسی افزایش یافته بود. 

شماره چهارصد و  پنجاه و دوم- نسخه آزمایشی -۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 زیان رانندگان با حضور شرکت های حمل ونقلی در نوسازی ناوگان 

پهلوگیری همزمان ۸ کشتی در بندر چابهار برای اولین بار 

 فروش بلیت قطارهای رجا برای خرداد از صبح امروز آغاز شد 

اول خرداد کرایه های حمل و نقل عمومی گران می شود 

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی در نامه ای به شرکت ها و انجمن صنفی حمل ونقل جاده خواستار اقدامات احتیاطی و هشدارهای الزم جهت اعزام ناوگان به کشور افغانستان شد. 

ناتوانی طرح اقدام ملی در پاسخ به تقاضای مسکن هیچ افزایش قیمتی برای بلیت هواپیماها نداشته ایم 

راه روشن است

هفته انهم

بازار مسکن با کمبود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه است و در صورتی که وزارت راه و 
شهرسازی به تعهدات خود در زمینه طرح اقدام ملی عمل کند، این طرح تاثیر قابل توجهی در 
بازار مسکن نخواهد داشت. با توجه شرایط خاص ایجاد شده بر فضای فعالیت در کشور، وزارت 
راه و شهرسازی در بازه اواخر سال گذشته تا کنون نسبت به ارائه گزارش 
پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن اقدام نکرده است. مجلس شورای اسالمی 
از تمام ظرفیت خود جهت کمک به وزارت راه و شهرسازی به منظور 
پیشبرد اهداف طرح اقدام ملی استفاده خواهد کرد، اما با توجه به تقاضای 
روز افزونخوش بینی نسبت به این طرح در بازار مسکن وجود ندارد.«

هفته انهم
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