
تعلیق طرح ترافیک طی دو روز نخست، تعداد مسافران را کم نکرد و حتی در برخی از مسیرها 
شاهد افزایش مسافر هستیم. پس از تعلیق طرح ترافیک به مدت یک هفته انتظار می رفت 
میزان مسافران مترو کاهشی باشد اما طی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته میزان مسافران 
بیشتر از روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بود.شرکت مترو 
تهران با تمام توان و حداکثر ظرفیت به صورت روزانه ۸۲۰ هزار مسافر 
را جابجا می کند و سرویس دهی به مسافران نیز بدون هیچ محدودیتی 
در حال انجام است. در حال حاضر این میزان بین ۸۰۰ تا ۸۲۰ هزار 
نفر است. این کاهش، نحوه خدمات رسانی به مسافران را کم نکرده 

   

 واکنش زنگنه به شــایعه انتصابش به عنوان ریاست سازمان هواپیمایی 

 افتتاح مرحله نخست طرح نسیم شمال تا پایان شهریور ماه  

بهره برداری از شاخه غربی کریدور شمال-جنوب تا سال آینده  بسته شدن مرز میلک به روی کامیون های ایرانی توسط افغانستانی ها 

مسافران مترو تهران با وجود تعلیق طرح ترافیک کم نشدند 

با شیوع موج دوم کرونا و وضعیت قرمز برخی از استان ها که منجر به کاهش سفرها شده، با نگاهی به قیمت بلیت پروازها شاهد رسیدن بلیت 
پروازها با کف قیمت هستیم.

به گزارش تین نیوز، در حال حاضر بلیت تهران-مشهد برای روز سه شنبه 14 مردادماه با قیمت 175 تا ۲19 هزار تومان عرضه شده است این در 
حالیست که سال گذشته در همین ایام تهیه بلیت این مسیر زیر 5۰۰ هزار تومان ممکن نبود.

بلیت مسیر تهران-کیش نیز با متوسط قیمت 4۰۰ هزار تومان برای روز چهارشنبه 15 مردادماه در سایت های فروش آنالین به فروش می رسد.

قیمت بلیت پرواز تهران-تبریز برای روز سه شنبه از 19۸ تا 3۰۰ هزار تومان در حال فروش است و بلیت مسیر مشهد- تبریز را می توان با 
قیمت ۲75 تا ۲95 هزار تومان تهیه کرد.

معاون وزیر راه از بهره برداری شاخه غربی کریدور 
شمال-جنوب تا سال آینده خبر داد و گفت:مزیت 
ثیرگذاری بر جریان تجارت و  یران تا ژئوپلتیکی ا
ترانزیت بین المللی از مسیر کشورمان را ارتقاء می دهد.
 شهرام آدم نژاد در رابطه با کریدور شمال-جنوب، 
اظهار کرد: کریدور شمال-جنوب حاصل تفاهم اولیه 
سه کشور ایران روسیه و هند در سال ۲۰۰۰ میالدی 
است. از یک سو عدم پیوستگی خط ریلی در غرب دریای 
خزر محدودیتی برای رونق این شاخه است متصل است 

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای از بروز اختالفات مرزی 
با افغانستان و بسته شدن مرز میلک به روی کامیون داران 
ایرانی طی روزهای گذشته توسط برخی کامیون داران 
افغانستانی خبر داد و گفت: این اتفاق به دلیل توقیف شدن 
برخی کامیون های افغانستان به دلیل حمل و جابجایی 
کاالی قاچاق بوده است که متولیان و دستگاه دیپلماسی در 
حال مذاکره برای حل این مشکل هستند به دلیل اختالف 
قیمت سوخت در ایران با افغانستان و کشورهای همسایه 

فرنوش نوبخت-مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه امیرمحمود غفاری،-معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی مرتضی ضامنی -مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور
از سه شنبه هفته گذشته که موافقت دولت با شماره گذاری تعدادی تاکسی با استاندارد 
یورو چهار ابالغ شد، تا کنون ۶۰۰ تاکسی با استاندارد یورو 4 شماره گذاری شده است.

به دنبال افزایش استاندارد یورو 4 به یورو پنج، فرآیند شماره گذاری تاکسی ها در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
از ابتدای امسال متوقف شده بود زیرا خودورهای در نظر گرفته شده برای نوسازی 
تاکسی ها دارای استاندارد یورو 4 بودند و سازمان محیط زیست به آن ایراد گرفته بود.

تا اینکه موافقت دولت با شماره گذاری تعدادی تاکسی با استاندارد یورو 4 ابالغ 
شد، قرار شد که پنج هزار دستگاه تاکسی در این قالب به متقاضیانی که از قبل 
ثبت نام کرده بودند تا 3۰ مهر ماه امسال و اجازه شماره گذاری و تحویل داده شود.

سید محمد علمی معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین گفت: اعتبار طرح نسیم شمال 3۰۰ 
میلیارد ریال است که مرحله نخست آن تا پایان شهریور به بهره برداری خواهد رسید.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز، به گفته علمی، در حال حاضر خاکبرداری و آماده سازی مسیر 
از حد فاصل خیابان میرزا کوچک خان تا تقاطع تاکستان 1۰۰ درصد انجام شده است.
رد. ر دا و افزود: هم اکنون عملیات ساب بیس پروژه نیز در مراحل پایانی قرا ا
معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین گفت: این مسیر به طول هزار و9۰۰ متر است و 

بیش از 4۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نکی به مستأجران  ئم مقام بانک مرکزی جزئیات طرح اعطای تسهیالت با  قا
)کمک ودیعه مسکن( را تشریح کرد.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی بانک 
مرکزی، اکبر کمیجانی گفت: با توجه به گرانی های اخیر در قیمت و اجاره مسکن 
و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم درآمد در شرایط 
اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم های 
ظالمانه، موضوع »اعطای تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات« از محل بخشی 
از منابع مالی اختصاص یافته به »ستاد ملی مقابله با کرونا« در این ستاد مطرح شد.

ر  منظو به  ملو  ر د چا هن  ه آ ا ر ه  یستگا ا ط  خطو ی  ز سا یر ز ت  عملیا
. فت یا ن  یا پا ها  ر قطا ن  ا و ر سیر  و  ی  ر کا ن  ما ند ا ر یش  ا فز ا
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، به منظور افزایش 
راندمان کاری، سیر روان قطارها و رفع موانع  ترافیکی در محور شرق یزد -اصفهان، 
عملیات زیرسازی خطوط  ایستگاه چادرملو به طول ۲ هزار و 5۰۰ متر وبا ۸ هزار 
مترمکعب خاکریزی طبق نقش مصوب اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران پایان یافت و در آینده نزدیک عملیات روسازی آن آغاز می شود.

 وزیر راه و شهرسازی از خانه دار کردن تمام پرسنل وزارت راه و شهرسازی تا 
پایان سال خبر داد و گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن به زودی آغاز می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمد اسالمی با بیان این که هدف غایی از 
اصالح ساختاری وزارت راه و شهرسازی و تشکیل شورای راهبری مدیریت و منابع 
انسانی این وزارتخانه، همقدم شدن تمامی کارکنان برای رضایتمندی مردم و 
اعتالی کشور است، اظهار کرد: هدفگذاری های اصالح ساختار سازمانی وزارت راه 
و شهرسازی باید به گونه ای باشد که سنگ بنایی برای دوره های آتی قلمداد شود.

شماره چهارصد و نود و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 نگاهی به قیمت پروازهای داخلی و خارجی در روزهای کرونایی 

زیرسازی خطوط ایستگاه راه آهن چادرملو به پایان رسید 

جزئیات پرداخت تسهیالت بانکی به مستأجران 

اسالمی: تمام پرسنل وزارت راه تا پایان سال خانه دار می شوند 

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه مدیرعامل هما در گفت وگو با خبرنگار ما موضوع انتصاب وی به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را تکذیب کرده و گفت: بنده در جریان این تغییرات نیستم. 

پل اتومبیل رو مرزی آستاراچای حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب ۶۰۰ دستگاه تاکسی با استاندارد یورو ۴ شماره گذاری شده است 

راه روشن است

هفته انهم

این جلسه به میزبانی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و با حضور سفیر کشور آذربایجان 
در تهران در محل وزارتخانه برگزار شد.در این جلسه طرفین ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت 
اجرای پروژه در یک جلسه 5 ساعته نسبت به تدقیق و اصالح سند مذکور در چارچوب ضوابط 
قانونی اقدام کردند.در این خصوص با توجه به مذاکره تلفنی انجام 
گرفته بین روسای جمهوری اسالمی ایران و آذربایجان، در صورت 
تسریع طرف آذربایجانی در طی کردن مراحل اداری مربوطه، حداکثر 
تا پایان ماه جاری نسبت به امضاء و تبادل سند تفاهمنامه  اقدام و 
مراسم کلنگ زنی با حضور مقامات دو کشور انجام خواهد گرفت.

هفته انهم
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