
شرکت های هواپیمایی کف و سقف نرخ را تعیین کرده اند و قابل دسترس است، خروج از این کف 
و سقف، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری است. تصمیمی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما 
وجود ندارد و این موضوع هم برای سازمان تعزیرات حکومتی و هم دیگر نهادهای نظارتی مشخص 
است، اما نمی دانیم چرا دوستان سازمان تعزیرات حکومتی اعالم می کنند 
که نرخ های بلیت هواپیما افزایش می یابد و یا قیمت ها شفاف نیست.

دامنه نرخ بلیت هواپیما مشخص است ، همچنین نرخ های بلیت بین سقف 
تا کف در دامنه نرخ ها مشخص  و به دستگاه های نظارتی هم ارائه شده است. 

   

مشکالت مرز دوغارون؛ از انتقاد رانندگان تا پاسخ مدیر پارکینگ خصوصی + تصاویر 

زیرگذر استاد معین با حضور شهردار تهران افتتاح شد 

گزارش اولیه سازمان هواپیمایی از حادثه پرواز تهران-کرمانشاه  خطوط ریلی کشور توسعه می یابد 

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد 

فایل صوتی  مکالمه خلبان یک پرواز داخلی هواپیمایی آسمان که همزمان با پرواز اوکراینی در حال انجام بوده توسط تیم بررسی فنی اکراینی پس 
از بازگشت به کشورشان افشا شده این در حالی است که بر اساس مقررات داخلی و بین المللی، مکالمات خلبانان با برج مراقبت جز اسناد محرمانه هر 

کشور است.
به گزارش تین نیوز، در حال حاضر یک فایل صوتی از مکالمه خلبان یک پرواز داخلی هواپیمایی آسمان که همزمان با پرواز اوکراینی در حال انجام 

بوده در شبکه های اجتماعی و رسانه ها در حال دست به دست شدن است.
بنابر این فایل که در شبکه های اجتماعی دست به دست می  شود، خلبان هواپیمای آسمان، شلیک موشکی با نور زیاد را در آسمان تهران و پس از آن، 

یک انفجار بزرگ و پرنور را تشخیص داده  و به برج مراقبت تهران خبر داده  بود.

اما واکنش سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه جالب توجه است؛ چرا که حسن رضایی فر مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با 
مهر گفته است: سازمان هواپیمایی کشوری از انتشار چنین فایلی مطلع و متعجب شده،  این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی 

سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است.

EP- به عالمت ثبت A319 هواپیمای ایرباس مدل
IEQ متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
IRA در مسیر تهران به  ایران با شماره پرواز 283.
کرمانشاه با 1۰2 نفرمسافر و 8 خدمه پروازی در حدود 
ساعت ۵:2۰ بوقت محلی روز شنبه 12 بهمن از فرودگاه 
مهرآباد به پرواز درآمده و در ساعت ۵:۵۵ به وقت محلی 
در باند 29 فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه فرود 
آمده است. این هواپیما در حین خروج از انتهای باند 29 ، 
بدلیل بارش برف و کوالک ناگهانی از باند خارج می شود.

متر  ر کیلو ا 1۴هز زی گفت:  ه و شهرسا ا یر  ر ز و
جرای خطوط  رد و ا خط ریلی در کشور وجود دا
لعه است. ریلی به همین میزان هم در حال مطا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمد اسالمی روز 
دوشنبه در آیین ریل گذاری راه آهن اردبیل- میانه افزود: 
در دولت تدبیر و امید با وجود محدودیت های مالی اتصال 
استان ها به شبکه ریلی  مورد توجه قرار گرفته تا توازن 
منطقه ای در دربهرهمندی از امکانات ریلی رعایت شود.

محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه های شرکت فرودگاه ها علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
تا اواخر بهمن ماه ایستگاه مترو محله کیانشهر افتتاح می شود و همچنین تالش می 
کنیم تا اواسط اسفندماه نیز ایستگاه مترو برج میالد را بهره برداری کنیم.با افتتاح ایستگاه 
کیانشهر دیگر شهروندان این محله در منطقه 1۵ نیاز به مراجعه به ایستگاه دولت آباد 
یا ایستگاه های همجوار برای استفاده از خط ۶ مترو را ندارند.
تجهیزات این ایستگاه به طور کامل تهیه شده. تالش می کنیم تا 
اواخر بهمن ماه این ایستگاه در خط ۶ مترو به بهره برداری برسد.
ه نتیجه  یستگا ین ا ر ا ر گرفته شده د سیستم تهویه به کا
ست ا بومی  و یک محصول  خلی  ا د ن  متخصصا تالش 

تونل و زیرگذر استادمعین با حضور پیروز حناچی شهردار، محسن هاشمی رئیس و برخی 
اعضای شورای شهر تهران صبح امروز )دوشنبه( افتتاح شد.به گزارش تین نیوز، پروژه استاد 
معین مهم ترین پروژه انجام شده در دوره مدیریت شهری فعلی است و طول کلی پروژه بیش 
از ۷۰۰ متر است.ویژگی پروژه مذکور  فعالیت در عمق چهار متری خیابان آزادی و نیم متری 
سقف مترو بوده است؛ یعنی بدون اینکه فعالیت خط چهار مترو متوقف شود، پروژه در عمق 
چهار متری خیابان آزادی، ساخته شده است. در این پروژه تالش برای برقراری ارتباط خیابان 
های استاد معین و شهید اکبری در مرز مناطق 9 و 2 شهرداری تهران از سال 1393 آغاز شد.

شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص پروازهای ایران-چین و بالعکس اطالعیه صادر 
کرد.به گزارش تین نیوز، شرکت هواپیمایی ماهان اعالم کرد این شرکت بر اساس 
سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران به آگاهی مسافران خود در مسیرهای 
پروازی به مقاصد مختلف از ایران به چین و بالعکس می رساند که این شرکت بر اساس 
اعالم سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری ایران اقدام 
به توقف فروش بلیت در مسیرهای فوق الذکر تا پایان ماه فوریه سال جاری میالدی 
کرده از همین رو بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد 

 از ساعت ۷ صبح امروز پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در همه مسیرها 
غیر از مشهد آغاز شد، رصد ظرفیت های باقی مانده نشان می دهد که در اغلب مسیرهای 
پرتقاضا خصوصًا در تاریخ های 2۷، 28 و 29 اسفند ماه، ظرفیت ها تکمیل شده است.به 
گزارش  تین نیوز به نقل از فارس، از ساعت ۷ صبح امروز پیش  فروش اینترنتی بلیت 
قطارهای نوروزی از طریق  سایت های مجاز فروش بلیت قطار و اپلیکیشن های مربوطه 
آغاز شد. پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی در دو مرحله حضوری و اینترنتی انجام می شود 
که روز آینده پیش فروش حضوری نیز از طریق مراکز فروش و آژانس ها آغاز می شود.

معاون ساخت و توسعه راه آهن از آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن میانه-اردبیل با حضور 
وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: امروز همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقالب 
اسالمی ریل گذاری این خط ریلی به طول 1۷۵ کیلومتر به صورت رسمی آغاز شد.

عباس خطیبی ضمن اعالم این خبر افزود: بعد از اتصال ۵ مرکز استان به شبکه ریلی کشور، 
اتصال استان  های اردبیل، کردستان و چهارمحال بختیاری در دستور کار قرار گرفته است 
که با توجه به پیشرفت باالی راه  آهن میانه-اردبیل این طور انتظار می  رود که در صورت 
تامین منابع، اردبیل به عنوان بیست و سومین مرکز استان کشور به راه  آهن متصل شود.

شماره سیصد و نود و ششم- نسخه آزمایشی -۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 سازمان هواپیمایی: دیگر سندی به اوکراینی ها نمی دهیم 

تکمیل ظرفیت اینترنتی قطارهای نوروز  در مسیرهای پرتقاضا 

 هواپیمایی »ماهان«: پروازها به چین تا 27 روز دیگر ادامه دارد 

2۱۸کیلومتر ریل گذاری در پروژه راه آهن میانه-اردبیل 

با وجود آن که دو هفته از بارش برف سنگین و تعطیلی مرز دوغارون گذشته ولی همچنان مشکالت تردد در مرز پابرجاست. 

افتتاح ۹ پروژه فرودگاهی در دهه فجر/ توجه ویژه به فرودگاههای محروم مترو تهران به برج میالد و کیانشهر می رسد 

راه روشن است

هفته انهم

با بهره برداری از این طرح ها، شاهد افزایش 11 هزار و 9۰۰ مترمربع فضای ترمینالی و 123 
هزار و ۷۵۰ مترمربع فضای اپرون فرودگاهی خواهیم بود.از این طرح ها، پروژه تکمیل و 
بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی فرودگاه رامسر با مساحت 3۷۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع و 
اعتباری بالغ بر هزار و 1۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
این پروژه با اعتبار 2۵ میلیارد ریال به طول ۴۷۰۰ متر انجام شده است.

پروژه توسعه و تکمیل ترمینال خارجی و احداث موتورخانه مرکزی به همراه 
ساختمان تشریفات خصوصی ترمینال داخلی فرودگاه اصفهان با مساحت 
8۰۰۰ مترمربع تا پایان دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

هفته انهم
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