
   

اعتراض رانندگان به نامه 5 عضو هیئت رئیسه مجلس +تصویر نامه 

 تخفیف های اینترنتی؛ تیر خالص به حمل ونقل جاده ای مسافری 

راهنمای جامع گردشگری ریلی ایران اعزام 90 درصد از زائران حج امسال به اتمام رسید 

۱۲۰۰ شرکت در حوزه دریایی و بندری فعال هستند 

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: در حال حاضر شرکت های خصوصی داخلی ارائه کننده خدمات ماهواره ای، امکان ارائه خدمات از 
طریق  هاب داخل کشور و ماهواره های بین المللی را دارا هستند و به جهت امکان سنجی این موضوع در ایرالین های کشور، رایزنی ها با وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، شهرام آدم نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر نیاز مسافرین به وجود اینترنت ماهواره ای در حمل ونقل 
ریلی، هوایی و دریایی احساس می شود اظهار کرد: امروز به علت توسعه تلفن های هوشمند یکی از مواردی که مورد نیاز جدی مسافران دسترسی به 

اینترنت پر سرعت است.
وی افزود: این نیاز باعث شده تا شرکت های حمل ونقلی از جمله شرکت های هواپیمایی سرویس اینترنتی را حتی از طریق وای فای به مسافرین در 

حین پرواز ارائه دهند.
آدم نژاد در ادامه امکان اتصال اینترنتی در حین سفر را یکی از مهم ترین شاخص های جهانی را در کسب رضایت مسافرین دانست و گفت: از مزایای 

این فناوری می توان به پهنای باند وسیع آن، امکان اتصال لحظه ای و پوشش فراگیر جمعیت در نواحی فاقد سرویس تلفن همراه اشاره کرد.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: 
تا پایان امروز، تقریباً 90 درصد زائران به سرزمین وحی اعزام شدند.
حشمت اهلل قربانی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در 
خصوص آخرین وضعیت پروازهای حج تمتع 98 عنوان 
کرد: تا پایان روز جمعه )یازدهم مردادماه( و بیست و 
ششمین روز اعزام حجاج، بالغ بر 250 پرواز به غیر از 
فرودگاه حضرت امام انجام گرفته که در راستای آن 
61 هزار و 585 زائر به سرزمین وحی اعزام شده اند.

ســفر دریچهای رو به ســوی کشــف رازهای هستی و 
ناشــناخته های طبیعت و مخلوقات آفریدگار یکتاســت. 
سفر گســتره دیدمان را نسبت به جهان پیرامون وســعت 
بخشــیده و ما را با تاریخ، تمدن و فرهنگ کهن و جاذبه 
های طبیعی بی بدیل ســرزمینمان، ایران، آشــنا میکند. 
اما ســفر با قطــار، پیمودن ایران بر روی ریل آهنی، ایســتگاه 
به ایســتگاه توقف و تامل در جهان هســتی و آشــنایی 
با جاذبه هایش لذتی تکرارناشــدنی به دســت می دهد.

رضا بدیعی فرد، مدیرکل فرودگاه های استان فارسمحسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  کامبیز مالکی زاده ، رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی 
پیگیری ها برای کنترل معاینه فنی خودروهای نظامی همچنان در حال انجام است اما 

تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.به زودی خودروهای پسماند که نتوانند گواهی معاینه 
فنی بگیرند از چرخه خدمات دهی حذف خواهند شد. تعداد موارد بازرسی خودروهای سنگین 
توسط اکیپ های سیار معاینه فنی از ابتدای سال به سه هزار مورد 

رسیده است.
نسبت مردودی های خودروهای سنگین از حدود 25 درصد سال 

گذشته به حدود 21 درصد رسیده است که نشانه بهبود وضعیت این 
دسته از خودروها است.

پروژه ساخت ترمینال بین المللی، محوطه سازی و موتورخانه به پیشرفت 90 درصدی رسیده و 
مابقی عملیات با مشارکت بخش خصوصی تکمیل می شود. ارزش ریالی این رادار 6.5 میلیارد 
یورو و اعتبار نصب آن 60 میلیارد ریال است و اکنون در حال ساخت ابنیه و جاده دسترسی سایت 
تنگریز هستیم.تا پایان شهریور شاهد تعویض کامل سیستم روشنایی 
سطوح پروازی در قالب طرح بهسازی فرودگاه هستیم. همچنین تا 
پایان تابستان فاز دوم بهسازی داخلی فرودگاه به پایان می رسد. پروژه 
بهسازی ساختمان برج مراقبت پرواز و نصب سوئیچینگ فرودگاه شیراز با 
اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

 یک فعال صنفی بخش مسافری جاده ای، اینترنتی شدن خرید بلیت اتوبوس در پایانه ها را 
نویدبخش وقوع یک انقالب در بخش مسافری جاده ای دانست اما در عین حال تاکید کرد اگر 
قرار است خرید بلیت اتوبوس ها در سراسر کشور اینترنتی شود باید دست های ناپاک را از این 
بخش جمع آوری کرد.به گزارش تین نیوز، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی 
رانندگان مسافری کشور با بیان این مطلب، در شبکه های اجتماعی نوشت: برای اجرایی شدن 
این اقدام، تخفیف اینترنتی باید حذف شود، نظارت و برخورد بر نحوه کار وجود داشته باشد

مصادف با اول ذی الحجه سالروز پیوند آسمانی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( و به منظور بزرگداشت 
فرهنگ ازدواج، شرکت حمل و نقل ریلی رجا تخفیفاتی را برای سفر با قطار برای کسانی که در این ایام 
ازدواج می کنند در نظر گرفته است.به گزارش تین نیوز به نقل از  مسئول روابط عمومی رجا با اعالم این 
خبر، افزود: کلیه زوجین که تاریخ ازدواج آنها در بازه 10 روزه 12 مرداد )روز ازدواج( تا 21 مرداد )عید سعید 
قربان( سال 1۳98 باشد می توانند با ارائه درخواست از  تخفیف 50 درصدی در بهای بلیت قطارهای شرکت 
رجا )یک کوپه به صورت نیم بها در مسیر رفت و برگشت قطار انتخابی( تا پایان سال جاری استفاده کنند.

 رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران از رقابت ناسالم بین دفاتر 
مسافرتی خبر داده است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، حرمت اله رفیعی در نامه ای به دفاتر خدمت 
مسافرتی اعالم کرده است؛ در شرایط موجود و اسف بار اقتصادی که گریبان دفاتر را گرفته است و 

اکثریت دفاتر از این موضوع رنج برده و به سختی نسبت به ادامه کار و فعال بودن دفاتر خود دست وپنجه 
نرم می کنند و بعضًا نیز اقدام به تعطیلی کرده اند این در حالی است که پیرو گزارش های واصله و 

بررسی های به عمل آمده شاهد رقابت ناسالم بین دفاتر هستیم.

 چندی پیش خبرهایی از فراهم شدن امکان دوچرخه سواری دوچرخه سواران در خط 
ویژه اتوبوسرانی تهران منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس این خبر که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، از قول 
»محمد کاظمی« مدیر بازاریابی »بی دود« آمده بود: دوچرخه سواری برای کاربران 

»بی دود« در تمامی خطوط ویژه اتوبوسرانی مناطق شهر آزاد است و تنها محدودیت آنها 
تردد در اتوبان هاست.

شماره دویست و هفتاد و هفتم- نسخه آزمایشی -1۲ مرداد ماه 1398
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رایزنی با وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات اینترنت به ایرالین ها 

 دفاتر خدمات مسافرتی به تخفیف های بی رویه روی آورده اند 

ارائه تسهیالت سفر با قطارهای رجا به مناسبت روز ازدواج 

 اظهارات متناقض درباره تردد دوچرخه در خطوط ویژه اتوبوس 

هفتهانهم
راهروشناست

یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی این سازمان طبق قوانین حاکم و باالدستی نظارت بر عملکرد 
کارگزاران بندری و دریایی  است. این نظارت به این معنی است که همه شرکت ها طبق قوانین 
تجارت مکلف هستند خودشان را با آئین نامه های سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند.

 یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طبق قوانین حاکم 
و باالدستی نظارت بر عملکرد کارگزاران بندری و دریایی است.  این نظارت به 
این معنی است که همه شرکت ها در حوزه دریا و بندر طبق قوانین تجارت مکلف 
هستند خودشان را با آئین نامه های سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند. یکی 
از موضوعات این آئین نامه ها اجازه تأسیس شرکت ها در سال 1۳۴8 است.

پنج عضو هیئت رئیسه مجلس در حالی در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه این وزارتخانه در مورد عدم امکان عضویت کارگران بازنشسته در انجمن های صنفی مربوط به خود را غیرقانونی دانسته و خواستار رفع این مشکل از سوی وزیر کار شدند 

 پیشرفت 9۰ درصدی ساخت ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز کنترل معاینه فنی خودروهای نظامی هنوز اجرایی نشده است 

هفتهانهم
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