
   

 موافقت شورای اقتصاد برای خرید 28 فروند هواپیما 

 دورخیز واردکنندگان تایر برای حذف تعرفه های گمرکی 

 ورود ۷۷ واگن به ناوگان ریلی برای ایام نوروز  رستمی به عنوان مدیرعامل شهر فرودگاهی امام منصوب شد 

کشته شدن ۱۴ هزار و 8۰۰ نفر در تصادفات جاده ای 

سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه ای به تمام آژانس های هواپیمایی، سایت های فضای مجازی، موتورهای جستجوگر که طبق دستورالعمل ها 
اقدام به فروش بلیت نمی کنند اخطار داد.

به گزارش تین نیوز، در این بخشنامه آمده است؛ در راستای اجرای سیاست های ابالغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای برنامه ای به صورت سیستمی 
و قطع کامل پروازهای چارتری به استثنا مسیرهای قبلی کیش، قشم و مناطق نفتی با توجه به گزارش های دریافتی و پایش بازار متأسفانه مشاهده 
شده است نمایندگان شرکت های هواپیمایی در امر فروش بلیت با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروزی 98 رویه و مقررات را رعایت نکرده اند و 

برخالف دستورالعمل های مربوطه اقدام کرده اند.

سازمان هواپیمایی کشوری ضمن اخطار به کلیه دست اندرکاران فروش بلیت متذکر شده است که در صورت پایش قیمت بلیت و یا اخذ گزارش در این 
زمینه به شدت با خاطیان برخورد جدی به عمل خواهد آورد.

با حکم وزیر راه و شهرسازی، علی رستمی به سمت 
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی منصوب 

شد.به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی با ابالغ حکمی، علی رستمی را که پیش از این 

رییس هیات مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی بود، به سمت مدیرعامل این مجموعه 

منصوب کرد.علی رستمی که از مدیران با سابقه صنعت 
فرودگاهی کشور است، سابقه مدیریت فرودگاه های بین 

المللی مهرآباد و تبریز را در کارنامه خود دارد.

رئیس انجمن حمل و نقل ریلی گفت: باوجود مشکالتی 
که در تامین بودجه وجود داشت، از حدود ۲۷ ماه گذشته 
توانستیم تعداد واگن های خریداری شده جدید خود را تا 

پایان سال به ۵۰ واگن رسانده و به شبکه ریلی کشور 
اضافه کنیم. به گزارش تین نیوز و به نقل از باشگاه 

خبرنگاران جوان،محمد رجبی به بازسازی بیش از ۶۷ 
واگن فرسوده اشاره کرد و افزود: عالوه بر بازسازی این 
تعداد واگن، با تامین بودجه نسبت به خرید ۲۷ واگن 
دست دوم که در شرایط مناسب قرار دارند اقدام کرده

محمدرجبی،مدیرعاملرجاسعیدرسولی،سرپرستشرکتراهآهن سردارکمالهادیانفر،رئیسپلیسراهورناجا
فعالیت های راه آهن در کشور شامل فعالیت های این شرکت و بخش خصوصی ریلی 
است ،  تفکیکی میان راه آهن و بخش غیر دولتی ریلی وجود ندارد و باید رابطه بخش 
دولتی و غیر دولتی راه آهن، باز تعریف شود .فقط واگذاری یک 
بنگاه و مجموعه به بخش خصوصی، موجب خصوصی سازی و 
تجاری سازی نمی شود، بلکه باید روابط دو بخش دولتی و غیر 

دولتی در راه آهن با نگاه به تامین منافع ملی نزدیک تر شود.
هر چه ارتباطات راه آهن و بخش خصوصی بیشتر باشد، نکات 

بیشتری مورد توجه قرار گرفته 

در موضوع تجاری سازی، ما فقط مسافر جابه جا نمی کنیم بلکه بسته سفر ارائه 
می دهیم و به همین منظور باید نگاهمان را عوض کرده و با تالش بیش تر به اهداف 

عالی و رضایت مردم برسیم.به استناد شاخص های ارزیابی، 
جایگاه شرکت رجا تقویت و نسبت به سال های گذشته باثبات تر 
شده  است به همین منظور با تالش بسیار و به رغم مشکالتی که 
گریبان رجا را گرفته بود موفق شدیم با رایزنی ها و پیگیری های 

مجدانه، نظر دولت و مجلس را برای حمایت از رجا جلب کنیم و با 
تداوم این حمایت ها افق بسیار خوب و روشنی را در پیش داریم.

در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که با افزایش مسافرت های جاده ای 
و افزایش تقاضای تایر در بازار همچنان شاهد یکه تازی قیمت ها در بازار تایر هستیم. 

موضوعی که نگرانی افزایش تصادفات جاده ای نوروز امسال را با توجه به استقبال 
مالکان و رانندگان خودروهای سواری و حمل ونقل عمومی به تایرهای مستعمل و فاقد 
استاندارد را در پی داشته است. درواقع چند ماه قبل و با اوج گرفتن مشکالت رانندگان 

حمل ونقل عمومی که درنتیجه افزایش بی ضابطه قیمت الستیک ایجادشده بود. اظهار 
نظرات مختلفی از سوی تولیدکنندگان و تجار این صنعت به گوش می رسید 

یک کارشناس حمل ونقل در پاسخ به این پرسش که ساخت راه آهن چابهار- سرخس چقدر 
اولویت دارد، گفت: راه آهن چابهار-سرخس اولویت کشور نیست.

به گزارش تین نیوز، سعید قصابیان با بیان این مطلب در بخش نظرات کاربران تین نیوز، 
نوشت: اگر منظور از اجرای این پروژه، اتصال ریلی ترانزیتی هندوستان به افغانستان باشد 
تمام کردن راه آهن چابهار- زاهدان به طول ۶۰۰ کیلومتر کفایت می کند و بار چابهار هم 

می تواند توسط این ریل به زاهدان برسد.

در آستانه ی آغاز سفرهای نوروزی 1398 و به منظور کسب آمادگی بیش تر سرمهمانداران 
اعزامی در قطارهای مسافری، جلسه هم اندیشی و هم فکری با حضور رئیس ستاد 

هماهنگی سفرهای نوروزی رجا، مدیرکل اعزام و خدمات راهبری و تعدادی از 
سرمهمانداران شرکت های راهبری در مرکز آموزش رجا برگزار شد.معاون اجرایی و رئیس 

ستاد سفرهای نوروزی رجا در این مراسم با اشاره به اقدامات زنجیره ای و اتفاقاتی که منجر 
به سیر یک قطار می شود گفت: برای این که یک قطار برای سیر آماده شود

 رئیس جمهور با بیان اینکه سفر عراق به دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر این 
کشورانجام می شود، گسترش روابط دو جانبه را مهم ترین هدف این سفر عنوان کرد و گفت: 
بسیار خوشحالم که خداوند توفیق داده تا به زیارت عتبات عالیات نایل شویم که آرزوی همه 
مسلمانان و بویژه شیعیان و خواسته ایرانیان است.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 

افزود: روابط ایران و عراق یک روابط ویژه ای است، مردم ایران در طول سالیان گذشته در 
یک آزمایش بزرگی سربلند بودند و آن اینکه مردم منطقه هر کجا مشکلی پیدا کردند 
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 سازمان هواپیمایی به خاطیان فروش بلیت هواپیما هشدار داد 

 اولویت اول رجا در سفرهای نوروزی؛ ایمنی است 

 توصیه یک کارشناس به مجریان: اجتناب از احداث خطوط ریلی موازی 

تأکید بر اتصال خطوط راه آهن دو کشور و الیروبی اروند رود 

هفتهانهم
راهروشناست

یکی از اهداف جدی که در 1۰ سال گذشته در ایجاد پلیس همیار )همیاران پلیس 
راهور( در دستور کار پلیس راهور بوده، ایجاد حس مسئولیت پذیری در بین جوانان بوده 
است.تاکید بر قانونمندی و احترام به قانون مورد توجه پلیس راهور 

بوده است.طی 1۰ ماه گذشته بیش از 1۴ هزار و 8۰۰ نفر جان 
خود را بر اثر تصادف در جاده ها و شهرهای کشور از دست دادند و 
همچنین در همین مدت 31۵ هزار نفر مجروح یا نقص عضو دائم 

شدند.بنا داریم با کمک همیاران، پلیس یاران و سفیران فرهنگی و 
تمام دستگاه هایی که در حوزه فرهنگ نقش جدی دارند.

درآخرینجلسهشورایاقتصاددرسالجاری؛برایخرید20فروندهواپیماتوسطهماموافقتشد.

 مدیریت هزینه و بهره وری در راه آهن  

هفتهانهم

تغییرات ساختاری و نوسازی، دو اولویت رجا 
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