
بیاناینگونهطرحهاکهشرایطاجرایآنهموجودنداردموجبتضعیفمدیریتکشورمیشود.
اینشیوهحملونقلیدرشرایطیاجراییمیشودکهحملونقلآنقدرکاملباشدکهبرای
دعوتافرادثروتمندبهاستفادهازوسایلحملونقلعمومی،آنهارادعوتکنیمکهبهمانند
سیستمحملونقلبینشهریجایشانرارزروکنندامادراجرای
اینشیوهبایدوضعیتبهگونهایمثبتباشدکهدراتوبوسکسی
نایستدوافرادبتوانندبهماننداتوبوسهایبینشهریجایشانرادر
حملونقلعمومیرزروکنندوبررویصندلیبنشینند.اینایدهآن
قدرایدهآلاستکهحتیدرکشورهایپیشرفتههماجرایینشده.

   

واکاوی نقش ناوگان »کشتیرانی ملی مصلحتی« در توسعه محور شرق 

احتمال افزایش کرایه اتوبوس های بین شهری در نوروز ۹۹ 

 پاسخ رئیس هیأت مدیره »رجا«  درباره سرعت پایین قطارهای ترنست  کاهش 16 درصدی مسافر هوایی در پروازهای داخلی 

فروش صندلی های اتوبوس موضوع انحرافی است 

وزیرراهوشهرسازیاعالمکرد:درجلسهستادهماهنگیاقتصادی،مصوبهایدریافتکردهایمکهبراساسآنبهایرالینهااجازهدادیمکهبتوانند
ازتسهیالتصندوقتوسعهملیبرایخریدهواپیما»دستدوم«نیزاستفادهکنند.

بهگزارشخبرنگارتیننیوز،افزایشسنناوگانهوایییکیازچالشهایبسیارمهماینروزهایصنعتحملونقلهواییکشوراستکهبهگفته
کارشناسانعدمامکانخریدهواپیماینووهمچنینشرایطبسیارسختورودهواپیمایدستدوماینچالشراجدیترکردهاست.

ازسویدیگرسازمانهواپیماییکشوریبهعنوانمتولیصنعتحملونقلهواییکشوربهجایدرپیشگرفتنسیاستهاییبرایکاهشسن
ناوگاناقدامبهباالبردنسنورودناوگانبرایایرالینهااز15سالبه21سالکردهاست،چراکهپیشازاینطبقمصوبهشورایعالیهواپیمایی،
هواپیماهایدارایسنساخت15سالبهباالامکانورودبهناوگانهواییراکشوررانداشتندامابهتازگیطبقمصوبهجدیداینشورا،اینعددبه
21سالافزایشیافتهاست.بهزادمظاهریرئیساسبقسازمانهواپیماییکشورینیزچندیپیشدرگفتگوباخبرنگارماگفتهبود:اگرهواپیماهای

برجامیرافاکتوربگیریم،میانگینسنناوگانهواییکشورحدود35سالاست

درحالیبیشاز8ماهازسالجاریگذشتهاستکهبه
تازگیسازمانهواپیماییکشوریسالنامهآماریحملو
نقلهواییدرسال97رادرسایتخودمنتشرکردهاست.
بهگزارشخبرنگارتیننیوز،دراینسالنامهعملکرد
شرکتهایهواپیماییایرانیدرپروازهایداخلی،
لمللی،عملکردایرالینهایخارجی پروازهایبینا
درپروازهایبینالمللی،نشستوبرخاستهواپیماها
درفرودگاههایکشورواطالعاتوشاخصهای
پیماییمنتشرشدهاست. عملیاتیشرکتهایهوا

مراسمقدردانیازاعضایزمردباشگاهمسافرانرجا
باحضوررئیسهیأتمدیره،معاوناجراییوجمعی
ازمدیران،درساختمانمرکزیاینشرکتبرگزارشد.

علیرضامحمودیرئیسهیأتمدیرهشرکترجادراین
مراسمبابیاناینکهحضورتعدادمدیرانتصمیمساز
شرکترجادراینجلسه،مویداهمیتوجایگاهمسافر
نزداینشرکتاست،گفت:برایبیاننقاطقوتونقاط
ضعفیکسازمان،هیچکسشایستهترازمشترینیست

عباس خطیبی،معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر شرکت ساخت و توسعه زیربناهاآرش خدایی، قائم مقام رییس سازمان هواپیمایی کشوری  محسن هاشمی،رئیس شورای شهر تهران
شورایعالیهواپیماییکشوریکهماهانهتشکیلمیشوداینموضوعرابهشدترصدو
کنترلمیکندوچنانچهنیازبهانحرافیازسنمجازهواپیماباشد،دراینشوراموردبررسی
قرارمیگیرد.اینگونهنیستکههواپیماهایباالترازسناستانداردواردکشورشود.هرچند
دراصولومقرراتضرویواولیهبینالمللیشرطسنیبهعنوان
سنهواپیماهادرنظرگرفتهنشدهاستبااینوجودبرایارتقایسطح
ایمنیضوابطومقرراتیبرایورودهواپیماهادرداخلکشورتدوینشده
استواینمقرراترعایتمیشود.ممکناستیکهواپیماپذیرش
گرفتهباشداماتازمانیکهبخواهدواردکشوریکسالطولبکشد.

وزیرراهوشهرسازیخبرازافزایشکرایهاتوبوسهایبینشهریدرنوروز99داد.
محمداسالمیوزیرراهوشهرسازیدربارهتوسعهناوگانحملونقلجادهایگفت:
افزایشتعدادناوگانهایجادهایرادردستورکارخودقراردادهایموبهکارخانجات
وتولیدکنندگاناینحوزهاعالمکردهایمکهتاآغازسفرهاینوروزیمیزانتولیدات

خودرادرحوزهجادهایافزایشدهند.
اوبااشارهبهاینکهدرایامنوروز99همانندسالهایگذشتهبهدلیلآنکهناوگانهای

عمومییکسرخالیهستند،گفت:کرایههاراافزایشخواهیمداد

زآزادراهرشت-قزویننظراتی درموردعدمتکمیلهشتکیلومترباقیماندها
مطرحمیشودکهشائبهنفوذبازاریانمنطقهبرتصمیمگیرانراقوتمیبخشد.

بهگزارشتیننیوز،خدایارخاشعدبیرکارگروهشرکتهایسرمایهگذاردرآزادراههاچندیپیش
درموردعدمساختاینمحدودهآزادراهیبهخبرنگاراینشبکهخبریگفتهبود:زمانیکهآزادراه
قزوینرشتساختهمیشد،اهالیمنطقهرودباراصرارداشتندکهاینآزادراهازشهرشان)رودبار(
عبورکندزیرامعتقدبودندکهچرخهاقتصادیاینمنطقهازفروشزیتونبهمسافراناست

سازمانهواپیماییکشوریدرپیامیسالروزجهانیهواپیماییکشوریراتبریک
گفتوبهمحوریتریننقشسازمانهواپیماییدرصنعتحملونقلهواییاشاره
کرد.علیعابدزادهعنوانکرد:کشورهایعضوایکائودرچنینروزیبهاهمیت
صنعتهواپیماییکشوریدرتوسعهاقتصادیواجتماعیجوامعونقشآندر
حفظوارتقاایمنیوکاراییوقانونمندیدرحملونقلهواییتاکیدمیکنند.
ویافزود:16آذرروزجهانیهواپیماییکشورینامگذاریشدهاستروزجهانیسازمان
بینالمللیهوانوردیکشوری)ایکائو(یکیازنهادهایتخصصیسازمانمللمتحداست.

چندیپیشیکیازشرکتهایتاکسیاینترنتیاعالمکردجهترفعنگرانیسفیران
خودنسبتبهافزایشقیمتبنزینکمیسیونخودرااز15درصدبه10درصدکاهش
دادهاستکهبراساسآن5درصدباقیماندهرابهدرآمدرانندگاناضافهمیکند.

بهگزارشتیننیوز،یکیازرانندگاناینشرکتتاکسیاینترنتیبهخبرنگارماگفت:
اینموضوعتنهابرایچهارروزابتداییپسازافزایشنرخبنزین،توسطاینشرکت
اعمالشدودرحالحاضرهمان15درصدکمیسیونازرانندگانکسرمیشود.

شماره سیصد و  پنجاه و نهم- نسخه آزمایشی -۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 زمینه خرید هواپیمای »دست دوم« با تسهیالت صندوق توسعه ملی فراهم شد 

 نقش سازمان هواپیمایی در صنعت حمل ونقل هوایی 

 اظهارنظر جدید درباره بن بست 8کیلومتری آزادراه رشت-قزوین 

 تخصیص فقط 25 لیتر بنزین به رانندگان تاکسی های اینترنتی 

هفتهانهم
راهروشناست

طی چهل سال گذشته، همه دولت ها با این استراتژی به بندر چابهار می نگریستند که این بندر، به جهت موقعیت خاص ژئوپولتیکی اش و دسترسی به آب های گرم اقیانوسی هند، در روزهای سخت و شرایط خاص به یاری کشور بیاید. 

راه آهن زاهدان - بیرجند، محصول مشترک چین و روسیهتکذیب دور زدن قانون سن هواپیماها 

هفتهانهم

اعتباراتخطریلیزاهدان-بیرجندازدومسیرفاینانسچینیوتسهیالتازروسیه
پیگیریمیشودکهحدود70درصدآنراروسیهپرداختمیکندومقررشدهبهمدتپنج
سالاینپروژهبهبهرهبرداریبرسد.خطریلیزاهدان-بیرجندبهطول600کیلومترکهقرار
بوداعتباراتآنازشرکتچینیطریقتامینشود،اخیرااعالم
شدهیاتدولتکه700میلیونیوروتسهیالتارزیبرایآن
مصوبکردهاستکهازمحلتسهیالتروسیهتامینخواهدشد.
برایاحداثوتکمیلخطریلیزاهدان-بیرجندواتصال
یونسیدو ه طریقایستگا ز سریریلیا آنبهشبکهسرا
. تپیگیریمیکنیم زا ا مو به  را ت را عتبا ا مین تا  مسیر
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https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/201211-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
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https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/201193-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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