
   

چرا سازمان هواپیمایی در سقوط هواپیمای یاسوج مقصر شناخته شد؟ 

 رابطه مستقیم توسعه  یافتگی با کنترل سوانح و کشته های رانندگی 

۲۰ راز پنهان در شغلی به نام مهمانداری هواپیما   نگذاریم مردم به ریل بی اعتماد شوند 

حمل و نقل ریلی و دریایی را برای رقابت با دنیا باید آماده کنیم 

هفته گذشته خط تولید کانتینر دریایی با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در کرج افتتاح شد. با وجود تحریم ها علیه کشور ایران، وجود این 
خط تولید در ایران الزامی به نظر می رسید. اما سوال مهم این است، درحالی که این نوع کانتینر،  کانتینر حمل و نقل دریایی است، چرا این واحد تولیدی 

در شهر کرج و در مرکز کشور احداث شده است؟

روزبه مختاری عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در خصوص انتخاب کرج برای افتتاح این واحد تولیدی به خبرنگار تین نیوز گفت: اولین نکته در 
تولید هر گونه کاال و خدمات این است که تولید باید در محلی انجام شود که بخواهد در همان محل از آن استفاده شود. این نکته مهم حتما باید رعایت 

شود زیرا از نظر لجستیکی موضوعی مهم است.

این کارشناس حوزه حمل و نقل دریایی افزود: حدود 5 الی 6 ماه پیش در جلسه مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی و کارکنان شرکت ماموت نکاتی 
در خصوص محل خط تولید کانتینر در جلسه مطرح شد. اما  زمانی که در احداث این واحد تولیدی، ساده ترین نکته مورد بررسی قرار نگرفته است، 

مسائل کالن تر نیز لحاظ نشده است.

پیما، در نگاه اول ممکن است  شغل مهمانداری هوا
کاری جذاب و ماجراجویانه به نظر برسد که همراه 
با سفر به نقاط مختلف دنیا و تجربه های متعدد است. 

ه  ین شغل با سختی هایی نیز همرا نید ا ید بدا ما با ا
یرالین  ی یک ا ن برا ا ر ا ند نتخاب مهما ست و ا ا
 . د یند سخت و پیچیده ای صورت می گیر ا ر فر د
این گزارش به رازهایی می پردازد که مهمانداران در پس لبخند 
خود پنهان کرده اند. رازهایی که ممکن است شگفت زده تان کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل ریلی رجا، نسبت به 
صدای در آمدن زنگ خطر ریلی هشدار داد و از حاکمیت 
خواست تا نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و با تحقیق 
و صرف منابع مالی اجازه ندهند اعتماد مردم به بخش ریلی 
کاهش یابد. علیرضا محمودی با اشاره به دو حادثه اخیر 
آتش سوزی واگن های ایستگاه رودشور قم و خروج قطار 
مسافری زاهدان-تهران از روی ریل و تلفات جانی و مالی این 
دو حادثه، بیان کرد که در صورت عدم توجه و رفع علل این 
حوادث، وقوع حوادثی ازاین دست دور از ذهن نخواهد بود.

حسن صدیقی ، معاون بازرگانی و خدمات لجستیک شرکت ریل پرداز سیر حسین عبده تبریزی ، کارشناس حوزه اقتصادی  بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
اگر خط مبادله با چین و روسیه فراهم شود می توانیم محدودیت دالر و یورو را دور بزنیم و یا با 
استفاده از سیستم تهاتر روش دیگری است که می توانیم محدودیت ها را پشت سر بگذاریم.
شاید دو دهه گذشته به قدر کافی در این صنعت سرمایه گذاری نشده و هم اینکه تغییرات 
در تکنولوژی و بازار جهانی ایجاد شده که نیازمند تحرکات جدید 
است. در چنین شرایطی تحریم ها هم اعمال شده و فروش 
نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی تقریبا ناممکن شده است. 
سوال این است که در چنین فضایی چگونه می توان تهدید را 
به فرصت تبدیل کرد؟ تامین مالی از داخل تا چه حد ممکن 
است و از چه روشی دنبال شود تا مسائل تامین مالی حل شود؟ 

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است: مهمترین عامل در کنترل سوانح و کشته های 
آن سطح توسعه یافتگی کشورها است.

به گزارش تین نیوز، مجید بابایی این مطلب را در پاسخ به این پرسش که چرا تعداد کشته های 
سوانح رانندگی در ایران زیاد است؟ بیان کرد و گفت: حدود 16 هزار نفر در سال در جاده های 
کشور کشته می شوند که گروهی این را نتیجه ضعف دولت ها در اجرای درست برنامه های 
ارتقای ایمنی جاده ها و گروهی هم آن را نتیجه خودرومحور شدن حمل و نقل کشور می دانند.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه چه کسی گفته بلیت هواپیما برای نمایندگان 
مجلس رایگان است، گفت: بلیت هواپیما برای نمایندگان مجلس رایگان نبوده و 

نیست.
محمدرضا رضایی کوچی درباره ادعای برخی از شرکت های هواپیمایی مبنی بر 

اینکه بخشی از زیان دهی آنها به ارایه بلیت رایگان به نمایندگان مجلس و سفرهای 
مسئوالن بر می گردد به ایلنا، اظهار داشت: بلیت هواپیما برای نمایندگان مجلس 

رایگان نبوده و نیست.

رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی اهواز از تعلل مسئوالن عراقی 
مستقر در مرز چذابه در پذیرش کامیون های حامل اقالم صادراتی از ایران به این کشور خبر داد.
محمد عبیاوی ضمن اشاره به این نکته که اعمال دستورالعمل تجاری جدید در 
مرز چذابه از سوی کشور عراق باعث اختالل در صادرات کاالهای ایرانی و بعضًا 
توقف دو روزه کامیون ها می شود، اظهار کرد: چندی پیش با ثبت سفارش از سوی 
خریداران عراقی، تناژ مجاز برای عبور از مرز چذابه که بالغ بر 80 تن بود. اخیراً با 
کارشکنی های مسئوالن گمرک عراق در این مرز، تناژ به 36 تا 50 تن کاهش پیدا کرد.

معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت ها و امور زیربناهای حمل و 
نقل کشور از تحویل گرفتن حدود ۲0 هزار تن ریل ملی برای احداث خطوط 
ریلی در دست اجرا خبر داد و گفت: در قرارداد نخست با شرکت ذوب آهن برای 
ساخت و تحویل 15 هزار تن ریل ملی توافق کرده بودیم که با توجه به ادامه 
داشتن مذاکرات، این عدد می تواند تا 50 هزار تن برای یک سال نیز افزایش یابد. 
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عباس خطیبی  اظهار کرد: از اواخر سال 
گذشته این موضوع را پیگیری کردیم تا ریل مورد نیاز کشور در داخل ساخته شود. 

شماره سیصد و بیست و نهم- نسخه آزمایشی -۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 تولید کانتینر در کرج چقدر صرفه اقتصادی دارد؟ 

 تغییر سیاست بازرگانی عراق و توقف محموله ها در چذابه 

بلیت هواپیما برای نمایندگان مجلس رایگان نیست 

تحویل ۲۰ هزار تن ریل ایرانی تا پایان سال 

هفتهانهم
راهروشناست

باید زیرساخت ها از جمله نرخ بهره پایین و حمل و نقل ریلی و دریایی را آماده کنیم.
در سال 13۹۷ در بخش های مختلف، رشد منفی داشتیم از جمله در صنعت حدود منفی 6 
درصد و در کشاورزی هم منفی بود و این به سیاست گذاری های دولت در سال ۹۷ بر می گردد. 
این موضوع اثرش را گذاشت و اجازه نداد تولیدکنندگان بتوانند از 
آثار مثبت افزایش قیمت ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند.
ما به عنوان تولیدکننده و صادرکننده از دولت می خواهیم موانع، 
ایجاد نکند، اما بستر را آماده کند.وضع عوارض صادراتی موجب 
می شود صادرکنندگان داخلی بازار های صادراتی خود را دست بدهند

قاضی محمد شهریاری که اکنون نامش بیشتر با نام »محمدعلی نجفی« شهردار اسبق تهران و همسر مقتولش »میترا استاد« به عنوان قاضی این پرونده، عجین شده است، درمرداد سال 97 در اینستاگرام خود درباره علت سقوط هواپیمای تهران یاسوج مطالبی را به همراه نامه ای که به رئیس سازمان هواپیمایی کشور ارسال کرده بود، منتشر کرده بود. 

شاخص های کلیدی موثر در رشد شرکت های باری حمل ونقل ریلی با خط اعتباری چین و روسیه، دالر و یورو را دور می زنیم 

هفتهانهم

مهم ترین شاخص کلیدی موثر در رشد، درآمد است. افزایش درآمد می تواند معلول چند علت 
باشد. از همه مهم تر میزان تن-کیلومتر بار جا به جا شده است.

افزایش تن-کیلومتر معلول چندین علت بوده که شامل تعداد، ظرفیت و مسیر حمل بار 
با واگن است. بهره وری به این معنا است که هر واگن چه میزان 

تن-کیلومتر بار جابه جا می کند. مهم ترین علت افزایش بهره وری در 
ناوگان ریلی، افزایش سرعت سیر است.

به عنوان یک نمونه موفق درآمد شرکت ریل پرداز سیر در سال ۹۷ 
نسبت به سال ۹6 حدود80 درصد رشد داشته  و از مبلغ ۷5۲ میلیارد 

ریال در سال ۹6 به مبلغ 1,361 میلیارد ریال در سال ۹۷ رسیده 
است.
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