
ز به  نیا ر پیر و فرسوده شده و  نقل عمومی کشو وگان حمل و نا رصد  ۷۹ د
ر گرفته است. توبوس شهری مورد توجه ویژه قرا براین خرید ا رد بنا نسازی دا جوا
در مجموع پنج هزار میلیارد تومان شامل سه هزار میلیارد تومان برای خرید و ۲ هزار میلیارد 
تومان برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور در بودجه سال 
۱۳۹۸ دیده شده است.همچنین هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای توسعه مترو و حمل و نقل عمومی در نظر 
گرفته شده که موجب تسهیل  و تسریع در این امور خواهد شد و 
برای تقویت ناوگان تاکسیرانی نیز یک تحول ایجاد شده است. 

   

 واکنش به شایعه ضدعفونی یک هواپیمای »ماهان« در فرودگاه امام 

 ایجاد اتوماسیون  بار در ترمینال  مسافری و جریمه رانندگان در جاده ها 

 احمد خرم: اعضای نظام مهندسی انگیزه سیاسی و مالی ندارند  الزام صدور صورت وضعیت برای تاکسی های فرودگاهی 

۷۹ درصد ناوگان حمل ونقل عمومی کشور فرسوده است 

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه  دوران امضا فروشی باید خاتمه یابد، گفت: مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده و سازمان های 
نظام مهندسی مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی  امروز در مراسم آیین معارفه و تکریم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه خوشبختانه 
شاهد استقرار شورای هشتم نظام مهندسی در یک روال مناسب هستیم، عنوان کرد: بحث انسجام و هماهنگی و پرهیز از اختالفات، ایجاد وحدت رویه، 
سالمت و شفافیت مالی، نوآوری و توسعه قابلیت عملکرد و تعهد فردی و سازمانی، فرصت آفرینی برای جوانان و توسعه عدالت، مردم داری و پرهیز 

از ایجاد نارضایتی از جمله موارد مهم در منور اخالقی میتوان قلمداد کرد.

وی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: اگر امروز برای مثال یک زلزله 6.۸ ریشتری رخ دهد نباید شاهد تلفات مالی و جانی باشیم که 
این اتفاق نشان از دستاوردهای مهندسی ما دارد از همین رو الزم است مقررات ملی ساختمان با نظارت ویژه در ساخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و 

ساختمان های ما در حوادث و زلزله ها سالم بماند.

رانندگان تاکسی های فرودگاهی به تازگی با مشکل جدیدی 
مواجه شده اند که موجب نگرانی آنها در مورد میزان تخصیص 
سهمیه سوخت این نوع ناوگان شده است. به گفته رانندگان 
تاکسی های فرودگاهی، این خودروها فقط برای سرویس های 
شهرستان صورت وضعیت دریافت کرده و برای حمل مسافر 
به تهران بدون صورت وضعیت تردد می کنند.این رانندگان 
عنوان می کنند با توجه به پیمایشی شدن تخصیص سهمیه 
سوخت تاکسی های فرودگاهی و تاکسی های سواری های 
کرایه، چه تاثیری در سهمیه سوخت این خودروها دارد؟

رئیس دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور مطرح کرد: اعضای این سازمان انگیزه سیاسی 
و مالی برای عضویت در شورای مرکزی، ندارند.به احمد خرم، 
رئیس دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور در مراسم معارفه خود عنوان کرد: حضور 
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم نشان از اهمیت ایشان 
به NGO و تشکل ها دارد.او در ادامه افزود: نظام مهندسی 
بزرگ ترین سازمان مردم نهاد با ۵۵۰ هزار مهندس عضو 
است از لشکری که داریم حق خطا کردن نخواهیم داشت.

حسن امجدی، مدیرکل فرودگاه های استان اصفهانحسن خوشخو ، معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(   مهدی جمالی نژاد ، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
همه مسافران و کادر پروازی که از مبدا چین و کشورهای شرق آسیا وارد کشور می شوند، به 
صورت یک به یک کنترل شده و در صورت مشاهده عالئم بیماری ویروس کرونا در آن ها به 
صورت قرنطینه به مراکز درمانی منتقل می شوند.در حال حاضر از فرودگاه امام خمینی )ره( 
به ۴ مقصد در چین مسیر پروازی برقرار است . از نخستین روزهای 
شیوع این ویروس در چین تمهیدات الزم برای مقابله با ویروس کرونا 
در فرودگاه امام با همکاری پایگاه بهداشت مرزی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اندیشیده شد و اقدامات الزم برای جلوگیری 
از ورود مبتالیان به این بیماری به کشور در حال انجام است.

یک راننده خودمالک اتوبوس از مسئوالن مرتبط درخواست کرد به مشکل ایجاد اتوماسیون های 
بار در ترمینال ها که ضمن نقض ضوابط حمل و نقل مسافر، موجب ضرر و زیان رانندگان 
نیز شده است، رسیدگی کنند.به گزارش تین نیوز، حسین فرجی گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی مردم که منجر به کاهش سفر شده و همچنین تزریق مدیریت نشده اتوبوس به 
جاده های کشور، ناوگان مسافری با کم بود مسافر مواجه است.وی افزود: در این میان برای 
جبران این چالش، اتوماسیون های حمل بار در پایانه های مسافربری راه اندازی شده اما 
سوال این است که نظارت بر این اتوماسیون ها بر عهده کیست؟ آیا این کار قانونی است؟

شرکت حمل و نقل ریلی رجا در آستانه  آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، طرح 
تسهیالت ویژه خود را برای متولدین این ایام با عنوان »رهپویان فجر« جهت سفر با قطار اجرا می کند.

 به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، معاون اجرایی شرکت 
رجا با اعالم این خبر افزود: رجا به عنوان بزرگترین شرکت خدمات مسافری ریلی کشور و پیشرو 
در ارائه  خدمات نوین به مسافران، در راستای بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، در نظر دارد در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، مصادف با ایام دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی، تسهیالت سفر را برای هموطنان عزیز با عنوان رهپویان فجر ارائه کند.

چهارراه های سرگردان، نمی شود نام دیگری برایش انتخاب کرد. چهارراه هایی 
که اگر پشت چراغ یکی از راه هایش گیر کنید، حسابی سرگردان می شوید. اگر 
ساکن پایتخت باشید حتما گذرتان به مرکز شهر افتاده است. تعداد این چهارراه ها 
در مرکز تهران بیشتر است. تعداد ماشین ها و موتور سیکلت ها که می خواهند از 
هر طرف که شده راهی برای فرار پیدا کنند این چهارراه ها را عجیب و غریب تر 
کرده است. البته خود مردم هم در هرج و مرج این خیابان ها بی تاثیر نیستند. 
بهتر است بگوییم در این چهارراه ها هر کس ساز خودش را کوک کرده است.

یران گفته است بخش خصوصی داخلی  تاق بازرگانی ا در حالی که یک عضو ا
ران  ند سرمایه گذا نواع تحریم ها می توا رد و با وجود ا توان مذاکره باالیی دا
ز جذب  یی، پیش نیا یا در جذب کند، یک کارشناس حوزه در خارجی در بنا
سرمایه گذار داخلی و خارجی در حوزه بنادر را ایجاد کانون دانش دریایی می داند.
به گزارش تین نیوز، رضا محمدعلی بیگی در توضیح این دیدگاه خود به تین 
نیوز گفت: بخش دریایی کشور راهبرد دریایی نداشته و هدف گذاری مشخص 
و مدونی برای سال ها و دهه های آتی در این حوزه در نظر گرفته نشده است.

شماره سیصد و نود و سوم- نسخه آزمایشی -۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 دوران شرکت هایی که پروژه های بزرگ را برای خود می گرفتند سر آمده است 

هرج و مرج و بی نظمی در چهارراه های سرگردان تهران 

 تخفیف رجا به متولدان دهه فجر 

پیش نیاز جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در حوزه بنادر 

از ساعاتی پیش شایعاتی مبنی بر مشاهده یک مورد مشکوک به ویروس کرونا در یکی از پروازهای فرودگاه امام شنیده می شود؛ اما سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی این موضوع را تکذیب کرده است. 

پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی توسعه ترمینال پروازهای خارجی آمادگی فرودگاه امام برای مقابله با ویروس کرونا 

راه روشن است

هفته انهم

طرح توسعه فرودگاه در سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی شده است.
آنچه در جهت بهبود کیفیت خدمات و بهسازی در سطح فرودگاه اصفهان انجام می شود، 
در قالب برنامه کوتاه مدت قرار دارد.پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی از مرداد ماه 
سال ۱۳۹6 شروع و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۷ درصد در حال 
اجراست،  تصریح کرد: با اجرای این پروژه فضای ترمینال پروازهای 
خارجی از 6هزارمتر مربع به ۱۵هزارمتر مربع افزایش می یابد که با 
این افزایش نیاز فعلی مسافران پروازهای خارجی، استقبال کنندگان 
و مشایعت کنندگان به فضای ترمینال برطرف می شود 

هفته انهم
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