
 

پیشنهاد مدل مالی خانه سازی اجتماعی به وزیر جدید راه وشهرسازی 

ترکیه به هواپیمای »زاگرس« سوخت نداد 

فخریه کاشان: دیگر در حوزه خرید هواپیما مصاحبه نمی کنم   حمل ونقل به برنامه ای جدید نیازمند است 

تهران از ابتدای سال چند روز هوای سالم داشت؟ گیج دوبل در راه آهن 

معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمای کشوری در خصوص مشکل سوخت ایرالین ها در فرودگاه های خارجی پس از بازگشت تحریم ها، 
عنوان کرد: برخی از شرکت های سوخت رسان که تابع مقررات غیر بشردوستانه هستند محدودیت هایی را در برخی از فرودگاه های اروپایی ایجاد 

می کنند اما شرکت های هواپیمایی به دنبال راهکارهای دیگری هستند.

مرتضی دهقان در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز در خصوص ممانعت از سوخت رسانی به هواپیمای ایرانی در فرودگاه ترکیه،  عنوان 
کرد: مجوزی پروازی برای ایرالین های ایرانی به ترکیه توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه صادر شده است و بر اساس موافقت نامه 

حمل ونقل هوایی که بین این دو کشور به امضا رسیده، کشورها موظف هستند خدمات موردنیاز ایرالین ها را تأمین کنند.

وی در ادامه به رابطه خوب ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: بر اساس پیگیری که سازمان هواپیمایی کشوری انجام داد آن ها به ما اعالم کردند 
که منعی برای سوخت رسانی به ایرالین های ایرانی وجود ندارد.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی دلیل کناره گیری اش 
از وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، اصغر فخریه کاشان 
گفت: در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 

وزارت راه و شهرسازی را ترک کرده ام.

او افزود: دیگر بنا ندارم در حوزه مسائل این وزارت خانه و 
خرید هواپیما مصاحبه ای با رسانه ها داشته باشم.

 بهروزغروی، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، در 
گفت وگو با خبرنگار تین نیوز، گفت: برای اصالح مدیریت 
الزم است که سازمان های متولی حمل ونقل در کشور از 
روزمرگی فاصله بگیرند تا  شروع به برنامه ریزی کرده و 
درد اصلی حمل ونقل را حل کنند. این سؤال مطرح است 
که مدیریت جدید چطور می خواهد با تفکیک قایل شدن 
بین موضوعات روزمره و مشکالت واقعی برنامه ای برای 

بهبود اوضاع داشته باشد؟

سید محسن پورسیدآقائی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهرانمقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی محسن شفیع زاده ،کارشناس حمل ونقل ریلی
شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل اینکه یک مقدار مشکل سوخت داشت بخشی از 
بار مسافران خود را نتوانسته حمل کند و اکنون بار بخشی از مسافران 

در استانبول باقی مانده است.
متأسفانه ترکیه به پرواز امروز هواپیمایی زاگرس سوخت نداد و این 
شرکت ناچار شده به ایران بازگردد و در فرودگاه تبریز سوخت بزند. 
شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل اینکه یک مقدار مشکل سوخت 
داشته است بخشی از بار مسافران خود را نتوانسته حمل کند و اکنون 

بار بخشی از مسافران در استانبول باقی مانده است.

سال گذشته تا به امروز 196 روز هوای سالم و پاک در تهران را شاهد بودیم که 
این عدد در سال جاری به 203 روز در سال 97 ارتقا پیدا کرده است.

عالوه بر مطلوب بودن شرایط جوی، اقدامات پیشگیرانه معاونت حمل ونقل 
و الزام وسایل حمل ونقل عمومی به دریافت برگه معاینه فنی در کاهش انتشار 
آالینده ها نقش بسزائی داشته است.بیش از 5 روز در این مدت هوای پاک ثمره 
تالش چند ماهه و همراهی شرایط جوی در نیمه دوم سال بوده است. اما سال 

گذشته از اول مهر تا 14 آبان تهران 12 روز هوای ناسالم را تجربه کرد.

شرکت هواپیمایی زاگرس اعالم کرد فرودگاه ترکیه از سوخت رسانی به این 
ایرالین خودداری کرده است.به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم این شرکت، 
پرواز استانبول به تهران شرکت هواپیمایی زاگرس به علت امتناع از سوخت رسانی 

فرودگاه استانبول در فرودگاه تبریز جهت سوختگیری فرود آمد.
هواپیمایی زاگرس پس از سوختگیری فرودگاه تبریز را به مقصد فرودگاه امام 

ترک کرد.

 یک فعال بخش حمل ونقل کاال با انتقاد از عملکرد تشکل های صنفی گفت: 
در کشور ما تنها چیزی که انجمن ها ندارند قدرت تصمیم گیری و اجرایی است.

به گزارش تین نیوز، عباس لیل آبادی با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی، 
افزود: در واقع می توان گفت مسئوالن به انجمن ها فقط برای خالی نبودن عریضه 
اجازه تاسیس می دهند که در جوامع بین المللی محکوم به عدم توجه به گروه های 

کارگری و به طور کلی اصناف نشوند.

میرحسن موسوی ادامه داد: شرکت راه آهن در سال جاری با اختصاص 736 قطار 
مسافری به زائران اربعین، اولویت اول خود را در این ایام خدمت رسانی بیشتر به 
مشتاقان زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( قرار داد که این تعداد قطار، ظرفیتی 
بالغ بر 306 هزار نفر-صندلی ایجاد کرد. موسوی تصریح کرد: در این ایام 210 قطار 
فوق العاده- 176 قطار فوق العاده در مسیر تهران-کرمانشاه-مهران و 34 قطار در 

محور جنوب- همچنان در حال خدمت رسانی به زائران هستند.

محمدحسین داجمر، رئیس پیشین کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، از آنچه 
که سودجویی این شرکت می خواند گله مند است. به گزارش تین نیوز به نقل از 
هفته نامه حمل ونقل، او که 10 سال )13۸4 تا 1394( سکان مدیریت این شرکت 
را در دست داشت، خبر افزایش دو برابری هزینه حمل از سوی شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران را استفاده از موقعیت ویژه خواند و از این شرکت خواست 

که به وظیفه ملی خود عمل کند.

شماره صد و چهارم - نسخه آزمایشی -14 آبان ماه 1397

تین

تین
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 ایرالین ها با روش های مختلف سوخت خود را در فرودگاه های اروپایی تامین می کنند 
رشد 34 درصدی ظرفیت قطارهای اربعین در مقایسه با پارسال 

انتقاد یک فعال حمل ونقلی از نبود قدرت تصمیم گیری در تشکل های صنفی  

داجمر:کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به وظیفه ملی خود عمل کند 

هفتهانهم
راهروشناست

در کشورهای مختلف در ابتدای ورود راه آهن با توجه به شرایط فنی، جغرافیایی، 
سیاسی و اقتصادی یک گیج )در بعضی از کشورها 2 یا چند گیج، مانند هندوستان 
و استرالیا( به کار گرفته شده است اما با ورود تکنولوژی های نو و نیاز 
به خطوط جدید، یکی از گزینه ها با توجه به مزایا و معایب آن، استفاده 
از گیج دوبل بوده است زیرا تقریبا هیچ پولی برای ایجاد زیر ساخت ها 
هزینه نمی شود. در گیج دوبل در واقع از 2 راه آهن با زیر ساخت ها 
)زیرسازی، روسازی، پل ها، تونل ها، ایستگاه ها، شبکه های برق، 
عالیم و ارتباطات( و نیروی انسانی یکسان استفاده می شود بنابراین 
هزینه های احداث، بهره برداری و تعمیرات به شدت کاهش  می یابد.

برای آنکه وزیر جدید راه وشهرسازی بتواند مشکل بخش مسکن و ساختمان را در یک پروسه پنج ساله حل کند باید دو گام اصلی بردارد. 

 ترکیه برای بار دوم به ایرالین ایرانی سوخت نداد 
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