
   

درخواست می کنم که اجرای محدودیت ها در این شهرها جدی گرفته شود تا آلودگی دوباره به 
تهران بازنگردد.جلسات صحن با رعایت پروتکل های بهداشتی ترکیبی برگزار می شود.

درخواست کردم که اجرای محدودیت ها در این شهرها جدی گرفته شود تا آلودگی دوباره به 
تهران بازنگردد.از استاندار، گیالن، مازندران و گلستان خواسته شده 
این موضوع جدی گرفته شود. در ۱۰ ماهه گذشت از کرونا هیچ کمکی 
به شهر تهران نشده است و حداقل حمل و نقل تهران را جدی بگیرند، 
چراکه حمل و نقل مرکز شیوع کروناست و اگر تقویت نشود بخصوص 

در زمستان دچار مشکل می شویم.

 ارتباط سیســتمی بین سامانه فروش بلیت و وزارت بهداشت برقرار شد 

بلیت هواپیما به کرونایی ها فروخته نمی شود 

بهسازی باند فرودگاه امام ۸۷.۶ میلیارد تومان برآورد شد  ممنوعیت سفر ریلی براری کرونایی ها تا بهبودی 

لزوم اجرای جدی محدودیت ها در شهرهای شمالی 

آمار نشان می دهد در ۷ ماهه نخست امسال حدود ۵ میلیون نفر با قطار مسافرت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب 
کاهش ۶۷.۵ و ۷۰.۸ درصدی داشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، آمار منتشر شده از سوی انجمن صنفی شرکت های ریلی نشان می دهد در ۷ ماهه نخست امسال حدود ۵ میلیون 
نفر )۴ میلیون و ۹۵۶ هزار نفر( با استفاده از حمل و نقل ریلی جابه جا شده اند. به دلیل شرایط کرونایی و توقف سفرها در ایام نوروز امسال و 
همچنین آغاز سفرهای ریلی با ۵۰ درصد ظرفیت قطارها از خرداد ماه )با مصوبه ستاد ملی کرونا(، تعداد سفرهای ریلی در ۷ ماهه نخست امسال 

در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته با افت شدیدی مواجه شده است.

آمار منتشر شده از سوی شرکت راه آهن نشان می دهد در ۷ ماهه نخست سال گذشته، حدود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر )۱۵ میلیون و ۲۹۱ هزار 
نفر( با قطار سفر کرده بودند که این رقم در مدت مشابه امسال ۶۷.۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی به دولت 
برای اخذ مجوز بهسازی سطوح پروازی فرودگاه امام خمینی 
)ره( ارائه داده، هزینه اجرای این پروژه ۸۷ میلیارد و ۶۵۵ 

میلیون تومان تخمین زده شده است.
 بر اساس درخواستی که وزارت راه و شهرسازی به هیئت 
دولت ارائه داده، این وزارت خانه قصد دارد تا هزینه بهسازی 
سطوح پروازی و اصالح استریپ ها )حریم( باند فرودگاه 
حضرت امام )ره( را با مشارکت یک شرکت بخش خصوصی 

به انجام برساند.

رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای 
اسالمی  گفت:دولت توجه بیشتری به تکمیل طرح راه 
آهن اردبیل - میانه داشته و اخیرا میزان اعتبارت این 

پروژه افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز، حجت االسالم سید کاظم موسوی روز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:عملیات اجرایی 
پروژه راه اهن اردبیل- میانه مطلوب است و با مشارکت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پیشرفت فیزیکی این پروژه 
شتاب گرفته و در زمان مقرر ه بهره برداری خواهد رسید.

فرهاد منتصر کوهساری-معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی محمود ترفع- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  محسن هاشمی- رئیس شورای شهر تهران
.امروز مناقصه جدیدی برای خرید ۸۰ دستگاه اتوبوس دو کابین جهت تقویت خطوط اکسپرس یا 
تندرو داریم که این مسأله به غیر از خرید ۲۵۰ اتوبوسی است که اخیرا مدنظر قرار گرفته و امیدواریم این 
مناقصه برنده ای داشته باشد. جهت رعایت گذاری در اتوبوس ها، شناور شدن ساعات کار ادارات ضروری 
است وقتی همه کارمندان و نیروهای سازمان ها سر ساعت ۷ بخواهند از 
حمل و نقل عمومی استفاده کنند و بعدازظهر با پایان ساعات کار ادارات 
در زمان مشخص سوار اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل عمومی شوند 
قطعا پیک مسافر ایجاد می شود که برای شکستن این پیک شناور شدن 

ساعت فعالیت ادارات پیشنهاد می شود.

در جریان بازدید معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد و روند صدور بلیت 
هواپیما و کارت پرواز بر اساس پروتکل های جدید ابالغ شده بهداشتی، همه ایرالین ها به 
سامانه وزارت بهداشت متصل شده و برای مبتالیان به ویروس کرونا بلیتی صادر نمی شود.

 ابولقاسم جاللی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری به منظور بازرسی و اطمینان 
از اتصال سیستم پذیرش مسافران تمام شرکت های هواپیمایی داخلی از روند غربالگری 
مسافران کرونایی توسط شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه بین المللی مهرآباد بازدید کرد.

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: خودروهای بدون معاینه فنی 
در مناطق قرمز طی اجرای طرح منع تردد)از اول تا پایان ۱۵ آذر ماه( جریمه نمی شوند.

به گزارش تین نیوز، سعیدقیصر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
از ابتدای اجرای طرح محدودیت های جدید کرونا از اول تا ۱۵ آذر همه دوربین 
های متصل به سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه معاینه فنی خودروفنی کشور( در 
مناطق قرمز که خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می کردند، قطع شده است.

اگرچه مسئوالن راه آهن توسعه روابط و همکاری های ریلی با کشورهای همسایه را 
یکی از دستاوردهای دولت در حوزه راه آهن دانسته و معتقدند »با ارتقای عضویت ایران 
در شورای حمل  و نقل ریلی سی.آی.اس واگن های ایران امکان تردد بیرون از مرزها و 
حمل بار را خواهند داشت«، اما یک کارشناس می گوید: واگن های فعلی ایران به هیچ 
وجه امکان تردد در کشورهای حوزه CIS را ندارند. این کارشناس با تاکید بر این که  
واگن های فعلی ایران حتی با بوژی ۱۵۲۰ ، به هیچ وجه امکان تردد در کشورهای 
حوزه CIS را ندارند، افزود: تنها واگن هایی می توانند در CIS تردد کنند که 

سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد که  اکنون تمام شرکت های هواپیمایی داخلی به 
سامانه شناسایی بیماران مبتال به کووید ۱۹ وزارت بهداشت متصل شدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، بمنظور بازرسی 
واطمینان از اتصال سیستم پذیرش مسافران تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی در 
فرودگاه بین المللی مهرآباد به وب سرویس ماسک وزارت بهداشت، ابوالقاسم جاللی 
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از ترمینال های فرودگاه بین المللی 

مهرآباد بازدید کرد.
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مسافرت با قطار ۷۰ درصد کاهش یافت 
رویای ترانزیت ریلی به کشورهای CIS چگونه کمرنگ شد؟ 

خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز جریمه نمی شوند 

 اتصال شرکت های هواپیمایی به سامانه شناسایی بیماران کرونایی 

برای اجرای نامه اجرایی شدن استعالم مسافران قبل از آغاز سفرهای عمومی جاده ای الزم است ارتباط سیستمی بین سامانه فروش بلیت شرکت ها و پایگاه داده وزارت بهداشت برقرار شود. 

افزایش ترانزیت بارهای عبوری کشورهای همسایه از بندر چابهار برگزاری مناقصه برای خرید 8۰ اتوبوس دو کابین 

راه روشن است

هفته انهم

تخفیف ۷۰ درصدی تعرفه های بندری و ارزان سازی عبور کاال از بندر چابهار نتیجه داده است، 
به طوری که اکنون از ۲۰۰ هزار تن تخلیه و بارگیری در سال های گذشته به بیش از دو میلیون 
تن رسیده ایم.حدود ۷۰ درصد تعرفه های بندر چابهار را نسبت به دوسال گذشته کاهش دادیم 
که منجر شد بندر چابهار به انتخاب مسیر ترانزیتی بسیاری از بازرگانان 
اضافه شود.اکنون مشتری های کاالی صادراتی و ترانزیتی این مسیر 
را انتخاب و برای واردات مواد اولیه این بندر را مقصد خود و محل گذر 
کاال قرار داده اند. در صورتی که هزینه های حمل و نقل و هزینه های 
بندری از جمله هزینه توقف کانتینر و هزینه حمل کشتی، منطقی شود

هفته انهم
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