
   

 چنین ادعای درست نیست، همه شامل طرح ممنوعیت تردد می شوند و مجوزی برای ورود 
خودروهای تاکسی اینترنتی و ... نیست.مجوزهای تردد برای خودروهایی که ترددشان دارای 
ضرورت باشد از سوی فرمانداری صادر خواهد شد، رانندگان این خودروها اگر ضرورتی برای تردد 
دارند یا خودشان یا از طریق شرکتشان باید مجوز تردد را دریافت کنند.
معیار پلیس برای عدم جریمه خودروهایی که در ساعت غیرمجاز 
تردد می کنند مجوزی است که از سوی فرمانداری صادر می شود و 
ما براساس آن عمل خواهیم کرد. پلیس جزو نهادهایی بود که در 
این مدت نه تنها تعطیلی نداشته  بلکه در آماده باش هم هست

راه آهن خواف-هرات تا پایان ماه جاری افتتاح می شود 

 اتصال ۴ استان به شبکه ریلی در سال آینده 

افتتاح قطعه ای از کریدور ترانزیتی شرق کشور تا چند روز آینده  واکنش به پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو 

تاکسی های اینترنتی مجاز به تردد در ساعات ممنوعیت نیستند 

مدیرعامل کشتیرانی خزر، کاهش کرایه حمل دریایی کاال با هدف مساعدت در تسهیل بیشتر تجارت درایی در دوره تحریم ها را پیشنهاد داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، کاپیتان داوود آبداری تفتی با بیان اینکه در گذشته نه چندان دور، هزینه کرایۀ 
حمل محموالت کانتینری، دغدغۀ اول صاحبان کاال و مشتریان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بود، اظهار کرد: پس از اعمال تحریم ها و 
محدودیت های ظالمانه علیه این شرکت و سو استفاده هایی که توسط برخی شرکت های مرتبط با حمل و نقل کانتینری ایجاد شد، تأمین امنیت و 

سرعت مطلوب در تحویل محموالت مورد توجه مشتریان کشتیرانی قرار گرفته است.

وی افزود: گواه این مدعا، نابه سامانی و بهم ریختگی شدید نرخ های کرایۀ حمل کانتینری در نیمه اول سال ۹۹ است که بنا بر اظهارات مشتریان 
محترم، نرخ های حمل در بازار، بسیار باالتر از نرخ های اعالمی از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بود. مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر 
که از شرکت های عضو گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در خط 

مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد،

 معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نباید از درآمدهای 
حاصل از ترانزیت غافل شویم و مهمترین گام برای افزایش 
درآمدهای ترانزیتی تکمیل زیرساخت های ریلی و جاده ای 
است که در این صورت درآمد ترانزیت می تواند جای پول 
نفت در ایران را بگیرد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، 
خیراله خادمی با اشاره به افتتاح راه آهن خواف به هرات در 
چند روز آینده اظهار داشت: از طریق این راه آهن ایران اتصال 
ریلی به افغانستان پیدا می کند و این خط در بحث ترانزیت 

کشورمان بسیار خط مهم محسوب می شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران نسبت به اعالم 
پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو از سوی یکی از مسئولین 
واکنش نشان داد.»علی اعطا« روز چهارشنبه در رشته 
توییتی در حساب توئیتر خود نوشت: در تنگناها و فشارهای 
اقتصادی بی سابقه امروز، باید با تامل بیشتر با مردم سخن 
گفت. وی افزود: امروز دیدم پیشنهاد افزایش قیمت بلیت 
مترو تا پنج هزار تومان از زبان یکی از مسئولین، تیتر بسیاری 
از رسانه ها شده است.اعطا تاکید کرد ک در مخالفت با 
افزایش قیمت حمل و نقل عمومی صحبت کرده بودم.

داریوش باقرجوان -مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمهدی جمالی نژاد - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور سردار حسین رحیمی-رمانده انتظامی تهران بزرگ
بخشی از سیستم حمل و نقل کشور دچار فرسودگی شده و باید با توجه به مطالبات کنونی به بازسازی 
جدی این سیستم در کشور با همه ظرفیت و توان کمک کنیم.طبق آخرین گزارش ها ناوگان درون 
شهری کشور نیاز به بازسازی ۷۰ درصدی دارد  و این مهم باید طی برنامه ریزی های دقیق کوتاه مدت 
و میان مدت انجام گیرد. البته علی رغم شرایط سخت اقتصادی در کوتاه 
مدت اقدامات خوبی از سوی مجموعه دولت و شهرداریها برای بازسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور شاهد هستیم و در برنامه هفتم توسعه 
و قانون بودجه سال آینده هم تقویت سیستم حمل و نقل به صورت ویژه 

دیده شده است.

هشتمین آیین بهره برداری از ناوگان جدید ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
راه آهن ساعتی قبل به کار خود پایان داد.به گزارش تین نیوز، در این مراسم وزیر راه 
و شهرسازیبا قدردانی از دست  اندرکاران تولید ناوگان جدید و ابراز خرسندی از در مدار 
قرار گرفتن کارخانه لوکوموتیوسازی واگن پارسگفت: در مدار قرار گرفتن این کارخانه 

با تفکری که سعی در  نادیده  گرفتن ظرفیت تولید داخل دارد، مقابله جدی خواهد کرد.
محمد اسالمی از دوبرابر شدن ظرفیت زیرساختی راه آهن کشور در برنامه ای پنج ساله خبر 

داد و گفت: تا سال آینده، چهار استان دیگر به شبکه ریلی متصل خواهند شد.

آرش خدایی به معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
به گزارش تین نیوز، آرش خدایی در آبان ماه سال ۹5 با حکم علی عابدزاده قائم مقام 

رئیس سازمان هواپیمایی شد.
 پیش از این، مجید حسنلو عهدار این سمت در سازمان هواپیمایی کشور بود که آرش 
خدایی با حکم کاپیتان تورج دهقانی زنگنه جایگزین وی شد. آرش خدایی بیش از 22 
سال سابقه فعالیت در صنعت هوایی را دارد و پیش از این مدیر کل حوزه ریاست و روابط 

عمومی سازمان هواپیمایی بود.

با توجه به در نظر گرفتن جرایم بسیار برای متخلفان کرونایی باید پرسید که حدود 
۷۰۰ بیمار کرونایی که تنها در چند روز گذشته اقدام خرید بلیت به صورت حضوری 
یا غیر حضوری کرده اند نیز مشمول جریمه می شوند؟در پی گسترش شیوع ویروس 
کرونا در کشور که تعداد مبتالیان و جانباختگان روز به روز بیشتر شد، سعید نمکی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از صریح ترین اظهاراتش هشدار داد 
که اگر به همین منوال پیش برود و مردم و برخی دستگاه ها در حوزه های مختلف 
رعایت نکنند، به آمار مرگ و میر سه رقمی هم می رسیم و اگر این اتفاق بیافتد، 

 علی امام روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به این نکته که شرط اصلی 
برای افتتاح ۱2 ایستگاه مترو تا پایان سال جاری، واریز به موقع و هرچه سریعتر مبلغ 
یک هزار میلیارد تومان سهم مترو از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ از سوی بانک 
عامل است، در مورد اصرار بانک رفاه مبنی بر تادیه کل وثایق اوراق از سوی شهرداری 
تهران گفت: طبق قانون، بانک عامل می تواند با استناد به سهم 5۰ درصدی دولت در 
باز پرداخت اصل و سود اوراق، بدون نیاز به وثایق شهرداری تهران، مبلغ ۷5۰ میلیارد 

تومان از وجوه را در اسرع وقت آزاد کند.

شماره پانصد و شصت و هشتم- نسخه آزمایشی -۵ آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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کرایه های حمل کاال با کشتی تعدیل شود 
مسافران کرونایی جریمه می شوند؟ 

 آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی شد 

پیشنهاد مدیرعامل مترو تهران به مدیران بانک رفاه 

وزیر راه و شهرسازی گفت: کار اجرایی راه آهن خواف - هرات به اتمام رسیده است و تا پایان همین ماه با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور این خط ریلی را افتتاح خواهیم کرد. 

امکان استعالم گیری رانندگان برای تست کرونای مسافران بین راهی بازسازی بخش فرسوده سیستم حمل ونقل عمومی ضروری است 

راه روشن است

هفته انهم

هدف ما از اجرای این اقدامات قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا است و اگر تخلفی اثبات شود به طور قطع 
راننده یک سال اجازه کار نخواهد داشت و آن شرکت حمل و نقلی هم تا یک سال تعطیل خواهد شد.

همانطور که می دانید از اول آذرماه صدور انواع بلیت حمل و نقل عمومی بین شهری منوط 
بر استعالم تست کرونای افراد است و اگر قبل از اتمام دوره ۱4 روزه 
پس از تست کرونای مثبت نسبت به اخذ انواع بلیت اقدام کنند بلیتی 
برای این افراد صادر نمی شود. در حال حاضر اجازه تردد به ماشین های 
شخصی در سطح جاده های کشور داده نمی شود و فقط ناوگان 
پالک عمومی و کامیون های حامل بار در سطح جاده ها تردد دارند.

هفته انهم
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