
   

شرکت رجا سهم بیش از 50 درصدی در بازارحمل و نقل مسافری ریلی را دارد اما تا کنون ریالی 
از وام کرونایی دریافت نکرده است که این به طور مستقیم به کوتاهی مدیران و دست اندرکاران 
محترم بانک عامل بر می گردد. تا کنون فقط چند شرکت کوچک حمل و نقل ریلی توانستند وام 
کرونایی را دریافت کنند. شرکت رجا سهم بیش از 50 درصدی در بازارحمل 
و نقل مسافری ریلی را دارد اما تاکنون ریالی از وام کرونایی دریافت نکرده 
است که این به طور مستقیم به کوتاهی مدیران و دست اندرکاران محترم 
بانک عامل بر می گردد. آقایان رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن،  آدم نژاد 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  در این باره مذاکره داشتند

 انتخابات هیات رییســه انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی برگزار شد 

حال بد بازار خودرو: بدون تقاضا؛ بدون معامله 

ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه آبادان ۲ برابر شد  محور اردبیل- سرچم؛ اصلی ترین کریدور ارتباطی استان به مرکز کشور 

 بابت ترک فعل بانک به مراجع ذیصالح شکایت می کنیم 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که به شرکت هواپیمایی تابان به دلیل عدم رعایت مقررات ابالغی مقابله با شیوع ویروس کرونا اخطار 
داده است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، این اخطار به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسیر »تهران- مشهد« 
در روز یکم بهمن ماه 99 به شرکت هواپیمایی تابان داده شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرده است که عدم توجه به مفاد مقررات ابالغی باعث به خطر افتادن سالمتی همکاران و مسافران خواهد شد، 
از همین رو ضمن اخطار رعایت کامل دستورالعمل های ابالغی، شرکت هواپیمایی باید نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از حداکثر %60  

ظرفیت پذیرش در تمامی پروازها اقدام کند.
به گزارش تین نیوز، اخیرا انجمن شرکتهای هواپیمایی در نامه ای از رئیس جمهور تقاضا کرد تا نسبت به لغو محدودیت مسافرگیری با 60 درصد 

ظرفیت در پروازهای داخلی تجدید نظر کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه بین المللی 
بر افزایش یافت. آبادان با افتتاح سالن اروند ۲ برا

به گزاش تین نیوز به نقل از ایرنا، سیاوش امیرمکری شنبه در آیین 
افتتاح پروژه عمرانی فرودگاه آبادان با حضور معاون اول رییس 
جمهوری اظهار داشت: فرودگاه آبادان بر اساس عملکرد سال 
۱۳9۸ بیش از ۷60 هزار اعزام و پذیرش مسافر و بیش از هفت 
هزار و ۳00 فروند نشست و برخاست هواپیما را تجربه کرده است.

امین ترفع در پنل حمل و نقل و لجستیک همایش 
همکاری های اقتصادی ایران و اوراسیا درباره کریدورهای 
منطقه ای گفت: در منطقه ما کریدورهای زیادی وجود 
دارد اما همه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در کریدور 
شمال و جنوب عضو هستند. البته حمل و نقل چه بار و چه 
مسافر، پایین ترین سطح از یک کریدور است و بخش های 
مختلفی بر یک کریدور از جمله حمل و نقل مرتبط می شود.

یکی از مشکالت حمل و نقلی کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا در بخش حمل و نقل یکپارچه نبودن تعرفه ها است. 

محمد رجبی- مدیرعامل شرکت رجا سید منصور محمودی-مشاور انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابستهشهرام آدم نژاد- معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
وجود هرگونه مشکل در سامانه های مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه های کشور 
را تکذیب کرد.شب گذشته خلبان هواپیمای ترکیش ایر بخاطر شرایط آب و هوایی از فرود 
در فرودگاه امام خمینی منصرف شد و تصمیم گرفت به فرودگاه باکو برود و پس از اطمینان 
از وضعیت آب و هوا، به فرودگاه امام خمینی بازگشت.شنیده شدن 
صدای آژیر در غرب تهران ارتباطی با این موضوع نداشته است افزود: 
کم کردن ارتفاع و تقرب به فرودگاه ها بر اساس یک استاندارد جهانی 
صورت می گیرد و اینکه گفته شده صدای آژیر بخاطر تالش خلبان 
برای کم کردن ارتفاع و فرود در فرودگاه مهرآباد بوده واقعیت ندارد.

بازار خودرو در ایران تقریبا بیش از دو سالی است که نه تنها اخباری امیدوارد کننده از 
آن شنیده نمی شود بلکه هر روز روایت های تلخی را می شنویم که نشان از عمق فاجعه 
در این صنعت مهم و تاثیرگذار  دارد. هر چند تا پیش از این اخبار بیشتر به ضرر مصرف 
کنندگان و متقاضیان واقعی خودرو بود و این دالالن و تولیدکنندگان داخلی بودند که از 
نبود ثبات و مدیریت درست در این بازار بیشترین سود را به جیب زدند. اما حاال بیشتر از 
چندماهی است که دیگر اخبار شنیده شده از بازار چندان به مذاق آنها نیز خوش نیامده و  

شاهد قهر متقاضیان با بازار خودرو هستیم.

با حضور معاون اول رئیس جمهور، بزرگترین سالن فرودگاهی جنوب غرب کشور در 
آبادان افتتاح شد.بزرگترین سالن فرودگاهی جنوب غرب ایران در فرودگاه بین المللی 

آبادان با اعتبار یک هزار و ۷00 میلیارد ریال، با حضور اسحاق جهانگیری افتتاح شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، این پروژه شامل احداث ترمینال جدید به مساحت هفت 
هزار و ۲00 مترمربع، ساختمان جنبی به مساحت یک هزار مترمربع و محوطه سازی به 
مساحت ۳5 هزار مترمربع و به ارزش ۲ هزار و ۸50 میلیارد ریال با مشارکت 50 درصدی 

منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است.

یورت  ا مروز و در پی د د ا مدا ره( که با مام خمینی ) ه ا وب سایت فرودگا
ر دیگر  ، با ز دسترس خارج شده بود کو، ا ه با یر به فرودگا ز ترکیش ا ا پرو
. ا درج کرد ن ر ز مذکور در تهرا ا ر گرفت و لندینگ پرو ا در دسترس قر
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بامداد امروز یک فروند هواپیمایی ترکیش ایر 
با شماره ۸۷۴ که از استانبول به مقصد فرودگاه امام خمینی )ره( حرکت کرده و 
قرار بود ساعت ۱۲ نیمه شب گذشته در این فرودگاه به زمین بنشیند، با دایورت 
پرواز از سوی خلبان به فرودگاه آلترناتیو آن که باکو است، در این فرودگاه نشست.

خوشبختانه انتقال دستگاه حفاری مترو از بولوار امامت به خیابان مهرمادر )خواجه ربیع( 
در حال انجام است تا به امید خدا حفاری خط چهار مترو مشهد را در یکی دو ماه آینده 
آغاز کنیم. به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا 
کالئی در پست اینستاگرامی خود درباره خط چهار قطار شهری مشهد می نویسد؛

خوشبختانه انتقال دستگاه حفاری مترو از بولوار امامت به خیابان مهرمادر )خواجه ربیع( در 
حال انجام است تا به امید خدا حفاری خط چهار مترو مشهد را در یکی دو ماه آینده آغاز کنیم.

شماره ششصد و یازدهم- نسخه آزمایشی -۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 هواپیمایی تابان اخطار گرفت 
وب سایت فرودگاه امام قطع نبوده است 

بزرگترین سالن فرودگاهی جنوب غرب کشور افتتاح شد 

آغاز حفاری خط چهار مترو مشهد تا چند ماه آینده 

مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با دستور کار اصالح برخی از بندهای اساسنامه مطابق با فرمت وزارت کار و پس از استماع نظرات اعضای انجمن برگزار شد. 

 لزوم افزایش حمل  و  نقل »ترانزیتی ترکیبی کانتینری« از سوی راه آهن سامانه های هواپیمایی مشکلی ندارند 

راه روشن است

هفته ان هم

بخش ۳5 بررسی اهداف اجرایی برنامه میان مدت راه  آهن پیش تر منتشر شد. بخش ۳6 این 
یادداشت در ادامه می آید: لزوم افزایش حمل و نقل »ترانزیتی ترکیبی کانتینری« توسط  راه 
آهن ایرانطبق مطالعات ایمیدرو پیش بینی  می شود در شرایط غیر تحریمی میزان استخراج 
و تولید محصوالت معدنی کشور طی یک دهه آینده به اوج خود  برسد. 
سپس یک دهه دیگر منحنی رشد تخت  می گردد و به دنبال آن روندی 
به شدت کاهنده  خواهد داشت. اما مقدار حمل نقل مواد معدنی از این 
منحنی تبعیت نمی کند. زیرا در زمان افول منحنی، طبعًا میزان واردات 
مواد و محصوالت معدنی به تناسب نیازهای داخلی افزایش  می یابد

هفته انهم
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