دخالتی در انتخاب مدیران نداریم
چندی پیش «جهانصنعت» در گزارشی با عنوان ابهام
جامعه دریایی نسبت به انتخابات موسسه ردهبندی
ایرانیان؛ عدم شفافیت سازمان بنادر-یکشنبه ۱۴
بهمنماه» بر اساس دغدغههای جامعه دریایی به
انعکاس ابهامات انجمن مهندسی دریایی در مورد
نحوه انتخابات موسسه ردهبندی ایرانیان پرداخت.
در این گزارش بر اساس اظهارات رییس انجمن
سواالتی در مورد نحوه انتخاب و تشکیل جلسات
موسسه ردهبندی ایرانیان مطرح شده بود.
شماره صد و شصت و چهارم  -نسخه آزمایشی  17-بهمن ماه 1397

تین

همکاری دانشگاه و صنعت ریلی در زمینه پژوهش ،فناوری و کارآفرینی

آیین افتتاح دفتر همکار یهای مشترک انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل ریلی و دانشکده مهندسی راهآهن در
دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تیننیوز ،در این گردهمایی ریاست دانشگاه
علم و صنعت ،مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای
عضو انجمن صنفی شرکتهای حملونقلی و خدمات وابسته،
رییس دانشکده مهندسی راهآهن و جمعی از اساتید دانشگاه
مهندسی راهآهن حضور داشتند
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مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

شکایت از نحوهی اجرای قانون سامانه جامع انبارها

بعد از اینکه رئیس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیته به پرونده نحوه اجرای قانون سامانه جامع انبارها خبر داد یکی از مدیران شرکت حملونقلی از گروه وانتبارها نسبت به اینکه در اجرای قانون سامانه جامع انبارها توسط وزارت صمت تبعیض گذاشته میشود شکایت کرد.

سارق قطارهای مسافری تهران-اهواز به دام افتاد  +فیلم

اگرچه هنوز یک ماه و نیم به آغاز تعطیالت و سفرهای نوروزی باقی مانده اما از هم
اکنون بحث هشدارهای ایمنی و امنیتی درباره این سفرها ،در شبکههای اجتماعی داغ
شده است.
به گزارش تیننیوز ،در همین زمینه بهتازگی فیلمی از دستگیری یک سارق قطارهای
مسافری در شبکههای اجتماعی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته که طی آن
یک سارق با استفاده از شیوههای قدیمی موفق به سرقت بیش از  200میلیون تومان از
مسافران قطار شده است.
نابودی ترانزیت در مرزهای شرقی ایران

یک فعال بخش ترانزیت از آنچه به زعم او نابودی ترانزیت ایران در حوزه شرق کشور
است ،خبر داد.
به گزارش تیننیوز ،بر اساس آنچه این راننده ترانزیت در شبکههای اجتماعی بیان
کرده است ،کشورهای همسایه به خصوص همسایگان شرقی ایران ،حمایتهای
گستردهای از ناوگان ترانزیتی خود انجام داده و در همین راستا ،سختگیریهایی نیز
برای ناوگان دیگر کشورها از جمله ایران اعمال میکنند.

چند نکته مهم درباره حلق ههای طرح ترافیک

یک کارشناس حملونقل شهری به تشریح چند نکته مهم درباره طرح ترافیک ،پرداخت.
به گزارش خبرنگار تیننیوز ،پرویز شهبازی با اشاره به مطلب فوق ،اظهار داشت :از
ابتدای تابستان سال آینده نسخه جدید طرح ترافیک قرار است به حقله دوم معابر محدوده
مرکزی شهر یعنی محدوده طرح زوج و فرد کنونی تسری پیدا کند و جایگزین مقررات
تردد رایگان بر اساس همخوانی رقم آخر پالک خودرو با روز هفته شود.
 28میلیارد تومان یارانه سوخت به کشتیهای چینی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ارزش ریالی میزان صید
فانوس ماهی و یارانه تخصیص یافته برای شناورهای مربوطه گفت که صید و فروش
فانوس ماهی به تنهایی صرفه مالی ندارد .سیده فاطمه ذوالقدر در جریان طرح سوال
خود و  ۳۹نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در مورد ایجاد اختالل در فعالیت و
زندگی صیادان ایرانی در آبهای دریای عمان ،گفت :صید بیرویه انواع گونههای ماهی
به روش صنعتی و با شناورهای پرال آسیبهای مختلف زیستمحیطی و معیشتی برای
صیادان ایجاد کرده است.

قیمت بلیت هواپیما اوج گرفت
در آستانه تعطیالت پیش رو با نگاهی به قیمت بلیت هواپیما شاهد افزایش شدید نرخها هستیم.
به گزارش تیننیوز ،در حال حاضر قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد برای روز پنجشنبه (هجدهم بهمنماه) با هواپیمایی ایرتور بالغبر
یکمیلیون  100هزار تومان به فروش میرسد و کمترین قیمت بلیت در این مسیر  599هزار تومان است.
قیمت بلیت در مسیر تهران-کیش در همان روز در حال حاضر باقیمتی بین  659هزار تومان تا  810هزار تومان به فروش میرسد .این در حالی است
که در مسیر کیش-تهران در همین روز قیمت بلیت زیر  90هزار تومان رسیده است.
مسیر تهران-بوشهر نیز در حال حاضر با قیمت حدود  770هزار تومان در سایتهای اینترنتی فروش بلیت هواپیما عرضه شده است.
پرواز تهران-چابهار نیز در روز پنجشنبه با هواپیمایی کاسپین برای ساعت  18:00قیمت  770هزار تومان است و در ساعت  21:10دقیقه قیمت 900
هزار تومان به فروش میرسد یعنی یک خانواده چهار نفره برای تهیه بلیت در این مسیر باید چیزی حدود  6میلیون تومان هزینه کند این در حالی است
که قیمت بلیت در مسیر چابهار به تهران در همان روز به قیمت بین  300تا  400به فروش میرسد.

حملونقل عمومی باید گازسوز شود

نقش ایرالینها در بازار حملونقل هوایی داخلی و بینالمللی

حملونقل عمومی باید گازسوز شود .علی الریجانی ،رئیس مجلس با اعالم این مطلب
گفت :قطع ًا یکی از اولویتهای کنونی شرکت ملی گاز باید موضوع گازسوز شدن
حملونقل عمومی بهویژه تاکسیها باشد.
الریجانی صبح امروز چهارشنبه 17 ،بهمنماه در دیدار با مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهمیت گازسوز شدن یا دوگانهسوز
شدن حملونقل عمومی ،افزود :کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی
هوا از مهمترین آثار مثبت این موضوع است .همچنین با گازسوز شدن
حملونقل عمومی اصالح حاملهای انرژی راحتتر صورت میگیرد

سال  ۱۳۹۶در صنعت حملونقل هوایی کشور تعداد شانزده شرکت هواپیمایی ایرانی دارای
پروانه بهرهبرداری هوایی معتبر در زمینه انجام پروازهای داخلی و بی نالمللی فعالیت داشتهاند
مجموع تعداد مسافرهای جابهجاشده آن شرکتها در پروازهای
داخلی به می زان  ۲۳۷۰۱۹۳۰نفر مسافر در پروازهای بی نالمللی به
می زان  ۶۶۵۳۰۸۱نفر بوده و با توجه به کارکرد سال  ۱۳۹۵به ترتیب
به می زان  ۲۲۰۱۷۰۳۳نفر مسافر در پروازهای داخلی و ۵۹۷۶۰۱۱
نفر مسافر در پروازهای بی نالمللی ،حدود  ۷/۷درصد رشد در بازار
داخلی و حدود  ۱۱/۳درصد رشد بازار بی نالمللی را نشان م یدهد.

علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
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راه روشن است

علیرضا منظری،معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری

اختصاص 30درصد بودجه تهران به حملونقل عمومی

سکینه اشرفی ،معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورایشهردار تهران

در بودجه سال آینده شهرداری تهران که به شورایشهر ارائه شد ،بیش از چهارهزار و
۵۰۰میلیاردتومان اعتبار به بخش حملونقل عمومی تخصیص دادهشده است .در بودجه سال آینده
بیش از همیشه به حملونقل عمومی پایتخت اهمیت دادهشده است.در
الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده که بهعنوان اولین برش از برنامه
پنجساله سوم توسعه شهر تهران مطرحشده ،به اولویتهای مدنظر
مردم پایتخت در موضوعات مقابله با آلودگی هوا ،توسعه حملونقل
عمومی و کاهش ترافیک توجه ویژهای شده است.

هفتهانهم

