
بخش حمل و نقل به ویژه زیربخش هوایی آن در دنیا یکی از مهمترین بخش های اقتصادهای 
ملی و بین المللی می باشد که همواره آثار مستقیم، غیر مستقیم، القایی و تکاثری آن از اهمیت 
و تاثیر قابل توجهی برخوردار بوده است.بی تردید با گسترش سطح بحران اخیر ویروس کرونا 
این صنعت نیز در معرض شکنندگی جدی قرار گرفته است و بی شک 
آثار این شکنندگی به سایر بخش های اقتصاد نیز اثرات سلبی خود را 
برجای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد با محدودیت های 
ناشی از ضرورت توقف سفرها در داخل و خارج تن رنجور صنعت 
هوانوردی تحت فشار تحریم های ناجوانمردانه آمریکا خواهد شد

   

 اوج گیری سفرهای بین شهری، همزمان با بازگشت ترافیک به تهران + فیلم 

وضعیت قرمز کرونا در تهران/خطر خیز مجدد بیماری در کشور 

 تفاهمنامه سازمان بنادر و راه آهن و جای خالی بخش خصوصی  اضافه شدن  یک هواپیما به ناوگان »سپهران« در روزهای کرونایی 

صنعت حمل و نقل هوایی و انتظارات در عصر کرونا 

محمد اسالمی طی نامه ای در خصوص درخواست انجمن شرکت های راه سازی ایران برای تعلیق پروژههای راهسازی اعالم کرد: تعطیلی پروژه ها 
تا 14 فرودین کفایت دارد و ضرورتی ندارد این پروژه ها تعلیق شوند.

به گزارش تین نیوز، علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راه سازی ایران در تاریخ 24 اسفند ماه در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار تعلیق 
پروژههای راهسازی شد.

این درخواست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین ماندن اقشار جامعه در منزل برای رفع مشکل انجام شد. در این نامه پیشنهاد شده 
بود که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پروژه های راهسازی حداقل تا سه ماه به حالت تعلیق در بیاید.

این در حالی است که محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در جواب این درخواست گفته است: ادامه فعالیت های پروژه های راهسازی با رعایت پروتکل 
های وزارت بهداشت هیچ منعی ندارد و ضروتی برای تعلیق پروژه ها وجود ندارد البته منوط به رعایت الزامات ابالغی ستاد ملی کرونا.

در روزهایی که با شیوع کرونا سفرهای هوایی به 
کمترین میزان خود رسیده است؛ خبرها حاکی از ورود بی 
سروصدای یک فروند هواپیمای دست دوم به کشور است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس آنچه که در یکی از کانال های 
تلگرامی تخصصی در صنعت هوایی عنوان شده است؛ یک 
فروند هواپیمای بوئینگ٧٣٧ سری4٠٠، شب گذشته در 
فرودگاه امام به زمین نشسته است که  احتمااًل هواپیمای 
مذکور در شرکت هواپیمایی سپهران عملیاتی خواهد شد.

از روز 14 فرودین امسال، با همکاری شرکت راه آهن 
و سازمان بنادر؛ امکان بارگیری کاالهای اساسی از 
کشتی به واگن و حمل از طریق شبکه ریلی فراهم شد.
به گزارش تین نیوز، پیش از این و در تاریخ 2٧ اسفند 
ماه سال 98 در چارچوب بندهای 24 و 2۵ ابالغی مقام 
معظم رهبری و همچنین نیل به سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه، دستیابی به اهداف سند چشم انداز 2٠ ساله 
کشور تفاهم نامه همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی 
و راه آهن جمهوری اسالمی ایران به امضاء رسیده بود.

فرنوش نوبخت-مدیرعامل شرکت بهره برداری مترومحمود ترفع- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محمدرضا عبدالرحیمی-مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد
این طرح با مشارکت شرکت شهر سالم شهرداری تهران و با تمرکز بر تأمین سالمت تمامی 
همکارانی که به صورت مستقیم با شهروندان سر و کار دارند از جمله رانندگان اجرا می شود.
: اطمینان و مراقبت از سالمتی کارکنان و جلوگیری از بیمار شدن آنها و قطع زنجیره 
بیماری و بیماریآبی از جمله اهداف این طرح محسوب می شود.
در قالب طرح غربالگری، تست های تب سنجی، سنجش اکسیژن، 
ویزیت پزشک و بررسی عالئم بالینی کارکنان انجام شد، اظهار 
کرد: به تشخیص پزشک، بخشی از همکاران شرکت واحد توسط 
تیم پزشکی شرکت شهر سالم مورد آزمایش خون نیز قرار گرفتند.

دکتر کیانوش جهانپور در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران درباره استفاده از 
ماسک، گفت:  براساس آخرین دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت و  مرکز 
مبارزه با بیماری های آمریکا افراد هنگام حضور در مکان هایی مانند مترو و اتوبوس 
که امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد، بهتر است که از ماسک استفاده 
کنند و  توصیه قبلی مبنی بر عدم استفاده از ماسک، برداشته شده است. اگرچه اولویت 
ما همچنان استفاده از ماسک برای بیماران و کادر درمانی است اما برای افرادی که 
اجبارا باید از منزل خارج شوند توصیه می کنیم از ماسک های خانگی استفاده کنند.

مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: حمل بار در راه آهن این استان طی سال 98 نسبت به 
سال قبل از آن پنج درصد افزایش دارد. مجید ارجونی افزود: میزان بارگیری طی سال گذشته 
اداره کل راه آهن استان کرمان یک میلیون و 4۶8 هزار و 98٣ تن و میزان تخلیه بار ٣4٣ 
هزار و 2۶٧ تن بوده است.وی بیان کرد: 24 هزار و ۵۵٠ واگن در راه آهن کرمان سال گذشته 
بارگیری و ۶ هزار و 1٣4 واگن تخلیه شده است. ارجونی با اشاره به مهمترین محموله های 
بارگیری و تخلیه در راه آهن استان کرمان گفت: در این اداره کل محموله های همچون 
گندم، کنسانتره و خودرو تخلیه و محموله های زغالسنگ، گندله و غیره بارگیری شده است.

بر اساس آنچه که سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده است، شیوع ویروس کرونا 
پروازهای داخلی را تا 9٠ درصد کاهش داده است به طوری که گفته می شود کاهش سفرها 
در بخش حمل و نقل هوایی تا 1۵ فروردین 99 رقم ٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

پیمایی  نجمن شرکت های هوا اً ا خیر ستا ا به گزارش تین نیوز، در همین را
لیت  ز تمام متخصصان دعوت کرده است تا راهکارهای مناسب برای فعا ا
شرکت های هواپیمایی داخلی پس از اتمام بحران کرونا ویروس را تبیین کنند.

مسئول انجمن صنفی سواری کرایه دزفول یکی از دغدغه های  اصلی رانندگان حمل و 
نقل عمومی به خصوص بخش مسافربری را مسئله بازپرداخت تسهیالت بانکی ذکر کرد.

به گزارش تین نیوز، 1٣ اسفند ماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد »اقساط تسهیالت و نیز اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه کلیه اشخاص، طی ماه های اسفند 98و فروردین و اردیبهشت 99 
بدون وضع هرگونه جریمه یاکارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود«.

شماره چهارصد و بیست وسوم- نسخه آزمایشی -۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 وزیر راه و شهرسازی: تعلیق پروژه های راه سازی ضرورتی ندارد 

 فراخوان دریافت نظرات کارشناسان درباره بحران پروازها 

حمل بار در راه آهن کرمان افزایش پنج درصدی دارد 

 بازپرداخت تسهیالت بانکی؛ دغدغه بزرگ رانندگان 

مرکز مدیریت راه های ایران اعالم کرد که تردد بین استانی در شبانه روز گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته است. 

مترو دیروز ۲۸۸ هزار مسافر داشت غربالگری ۶۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی 

راه روشن است

هفته انهم

روز گذشته 1۶ فروردین ماه، مترو 288 هزار مسافر داشت که انتظار می رود مسافران 
بر رعایت فاصله اجتماعی تاکید داشته باشند.مترو در روز 1۶ فروردین 288 هزار مسافر 
داشت و قطارهای خط ۵ همچنان به صورت اکسپرس فعالیت می کردند، ما انتظار افزایش 
مسافر را داشتیم اما تعداد مسافران مترو بیش از حد انتظارات بود.

سرفاصله های قطارهای مترو ۵ دقیقه است که با توجه به میزان مسافر، 
بسیاری از واگن ها خالی است و ما پیش بینی افزایش ظرفیت را کرده 
بودیم اما باید فاصله اجتماعی از سوی مسافران رعایت شود.

هفته انهم
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