
   

 درخواست رانندگان کامیون: پایان »مفت بری« و کرایه توافقی با واقعی کردن قیمت سوخت 

 پول افزایش قیمت بلیت اتوبوس در جیب دالالن و درصدبگیران 

آمادگی کامل فرودگاه امام برای عملیات پروازهای حج 98  طرح ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - تهران به پیشرفت ۷۰ درصد رسید 

شرکت های داخلی با تمام توان در نمایشگاه ریلی مشارکت کردند 

دادگاه عالی اداری شهر لونبورگ آلمان، اعتراض ماهان ایر به لغو مجوز پرواز در آلمان را رد کرده است.
به گزارش تین نیوز، اوایل دی ماه سال گذشته بود که آلمان اعالم کرد، این کشور پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این کشور را در راستای تحریم 

لغو خواهد کرد. شرکت هواپیمایی ماهان تا قبل از تحریم آلمان در دو فرودگاه دوسلدورف و مونیخ ،به طور هفتگی پرواز داشت.

اخیراً یکی از سایت های بین المللی در خبری اعالم کرده است: دادگاه عالی اداری شهر لونبورگ آلمان در واکنش به اعتراض ماهان ایر، ممنوعیت 
پرواز هواپیماهای این شرکت ایرانی به آلمان را تأیید کرد. ماهان ایر از اداره فدرال هوانوردی آلمان به دادگاه شکایت برده بود. این اداره ۲۱ ژانویه 

سال جاری )اول بهمن ۱۳۹۷( اعالم کرد که هواپیماهای ماهان ایر اجازه نشستن و برخاستن در آلمان را ندارند.
دادگاه لونبورگ حکم داد که با توجه به منافع سیاسی عمومی جمهوری فدرال آلمان لغو مجوز تردد هوایی هواپیماهای ماهان ایر بالمانع است و 
می تواند ادامه پیدا کند. ماهان ایر در اعتراض خود آورده بود که مجوز پرواز این شرکت در آلمان می توانست برای مدت مشخصی معلق شود. دادگاه 

این مورد را هم وارد ندانسته است.

سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( از آمادگی کامل این مجموعه برای انجام عملیات 

پروازهای حج ۹٨ خبر داد.
حسن خوشخو سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت 

شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در دومین جلسه هماهنگی 
عملیات پروازهای حج ۹٨ اظهار داشت کلیه امکانات الزم برای 

خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران بیت اهلل الحرام در شهر فرودگاهی 
فراهم شده و آماده استقبال از زائران هستیم.

 سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت: پروژه ۲ خطه 
کردن راه آهن زنجان -تهران فعال است و به پیشرفت فیزیکی 
۷۰ درصد رسده که با تخصیص منابع مالی فعال تر نیز می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، علی خدایی،  افزود: به طور 
میانگین احداث این پروژه ها ۷۰ درصد رشد دارد و برخی از 
قطعات بیشتر از این میزان و برخی دیگر نیز کمتر پیشرفت 
فیزیکی دارد. به گفته وی، تزریق منابع مالی موجب تسریع روند 
احداث و بهره برداری آن در کمترین زمان ممکن خواهد شد.

مهدی مالسلمانی ، مدیرامور مهندسی شرکت راه آهن کشش یوسف عمادی،کارشناس هوانوردیسردار حسین رحیمی ، رئیس پلیس پایتخت 
پلیس با ۱۴۰۰ دوربین نظارتی سطح شهر رصد می شود و ۱۳۵۰ دوربین تخلفات سرعت غیرمجاز، 
سبقت غیرمجاز و رفتارهای خارج از عرف را کنترل می کنند. به رغم اینکه در روزهای پایانی سال 

جلسه اصالح و تعالی رفتار فرماندهان و مدیران را برگزار کردیم، امروز به ابتکار سردار مهماندار رئیس 
راهور پلیس پایتخت دوره پلیس حرفه ای را برگزار می کنیم.این دوره بدین 

معنا است که به طور ویژه آموزش و  ارتقا توانمندی های رؤسای پلیس راهور در 
دستور کار ما قرار گرفته است.

انتظار مردم از پلیس به طور جد ارتقا پیدا کرده است، این هم به چند دلیل 
است .

تناسب اختیارات و مسئولیت ها یکی از بدیهیات تعریف یک عنوان شغلی است. مدیریت 
فرودگاه در ایران شغلی است که تقریبا از دید همه دارای مسئولیت در کل فرودگاه است؛ 

اما اختیارات این شغل ابدا همسنگ این مسئولیت ها نیست.در بسیاری از کشورها مدیر 
فرودگاه مسئولیت و اختیارات کاملی را برای انجام تمامی وظایف 

اصلی در یک فرودگاه دارد و تمامی دستگاه ها و بخش های فعال در 
فرودگاه به نوعی مدون و قانونمند باید پاسخگوی او باشند. مدیر 

نیز به همین منوال یگانه فرد پاسخگو به عموم مردم و یا نهادهای 
نظارتی است.

یک فعال حمل ونقل جاده ای مسافری معتقد است در شرایط فعلی و با توجه به مشکالتی که در 
بخش حمل ونقل مسافری جاده ای وجود دارد، افزایش کرایه مشکل ناوگان مسافری را حل نخواهد 

کرد.
به گزارش تین نیوز، مختار داوودی با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: تا زمانی 

که مشکالتی شامل فروش زیر نرخ، عدم درجه بندی اتوبوس ها، گزینه اف، دالل سنتی، دالل 
اینترنتی و ... در بخش حمل ونقل جاده ای مسافری وجود دارد، افزایش کرایه معنی نخواهد داشت.

در بریتانیا مسکن اولی ها قادر به استفاده از تسهیالت بانکی برای خرید خانه نوساز هستند. بر اساس 
قوانین تنظیم شده که در انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند به اجرا درآمدند یک سقف قیمت خرید 

مشخص بر اساس هزینه اجاره و تملیک در شهرهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در انگلستان 
قیمت واحد مسکونی مدنظر نباید از ۶۰۰ هزار پوند بیشتر باشد.بر اساس این مقیاس افرادی که قادر 

به خریداری اولین خانه خود نیستند با استفاده از قرض دولتی که ۲۰ درصد از بهای واحد مسکونی 
مشخص شده را به صورت وام  بدون بهره به مشتریان ارائه می شود، می توانند خانه دار شوند. 

 چه اتفاقی می افتد اگر بتوانید آخرین لحظه از یک فاجعه را در دوربین عکاسی ثبت کنید؟ آیا 
می خواهید تمام دنیا چنین عکس هایی را ببینند؟ عکس های این مجموعه، برگزیده ای از ۳۷ 

عکس مشهور است که لحظاتی پیش از وقوع یک فاجعه برداشته شده است. برخی از این عکس ها 
تکان دهنده و غمبار است و در برخی دیگر شادی موج می زند.۲۵ جوالی سال ۲۰۰۰،  همزمان با 

تیک آف این هواپیمای کنکورد متعلق به ایرفرانس، از پاریس به مقصد نیویورک، تایر هواپیما با رد 
شدن از روی باقیمانده خاکروبه های روی باند، سوراخ شد و مخزن سوخت کنکورد را منفجر کرد. 

نخستین قطار گردشگری مشهد-تربت حیدریه راه اندازی شد. مدیر کل راه آهن شرق در مراسم 
استقبال از مسافران این قطار که با حضور جمعی از مسولین استانی و در سالن ایستگاه راه آهن تربت 

حیدریه برگزار شد.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن شرق، قطار گردشگری 
را وسیله ای جذاب برای لذت بردن از مسیرهای قطاری زیبا عنوان کرد و گفت: هدف از راه اندازی 

قطارهای گردشگری بهبود وضعیت و تسهیل سفر برای گردشگران داخلی و خارجی است که تمایل به 
سفر در مسیرهایی را دارند که راه آهن وجود دارد.

شماره دویست و چهل و سوم- نسخه آزمایشی -۲۵ خرداد  ماه 1398
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دادگاه آلمانی اعتراض »ماهان« به لغو مجوز پرواز را رد کرد 

10 تصویر تکان دهنده از حوادث معروف دنیا؛ لحظاتی قبل از فاجعه 

کشورهای دنیا برای حل مشکل مسکن چه کردند؟ 

 نخستین قطار گردشگری مشهد-تربت حیدریه راه اندازی شد 

هفتهانهم
راهروشناست

با توجه به کاهش حضور شرکت های خارجی، شرکت های ایرانی با حداکثر توان و ظرفیت خود در 
نمایشگاه حاضر شدند.درحالی که تحریم ها و چالش های ارزی مجال را برای حضور شرکت های 
خارجی تنگ کرده است، تولیدکنندگان داخلی حضور پررنگ تری در نمایشگاه داشتند و با توان 

بیش تری آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.تولیدات داخل 
از کیفیت خوبی برخوردارند، اما به واسطه نرخ ارز، تاکنون توان رقابت با 

محصوالت خارجی را نداشتند اما اخیرا با اتفاقاتی که روی قیمت دالر افتاد، 
فضای رقابتی متعادل تری برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمد و اقبال 

به استفاده از محصوالت ایرانی افزایش یافت.پیداکرده و صرفه جویی ارزی 
صورت بگیرد.

آزاد شدن سوخت موجب افزایش کرایه ها و پایان مفت بری و نیز کرایه توافقی خواهد شد چرا که کرایه مفتی معلول گازوئیل مفتی بوده و گازوئیل مفتی هم مفسده انگیز است که یکی از این مفسده ها قاچاق و دیگری بی عدالتی در توزیع است. 

 دیوار کوتاه مدیر فرودگاه تهران با 1۴00 دوربین نظارتی رصد می شود 

هفتهانهم
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