
   

 طرح پیشنهادی بیمه تکمیلی رانندگان کامیون 

300 کیلومتر آزادراه در دست بهره برداری است 

الزام مدیران فرودگاهی به اجرای محورهای بیانیه خط مشی ایمنی   قطار تهران استانبول تابستان 98 راه اندازی می شود 

 دریا نقطه اول برخورد تحریم ها 

وزیر راه و شهرسازی به محض اطالع از نارضایتی مسافران پرواز تهران- آبادان در ۱۶ اردیبهشت ماه به شماره ۸۶۰ شرکت هواپیمایی آسمان، به دلیل 
رفتار غیرمسئوالنه دستور عزل رئیس فرودگاه آبادان و رئیس ایستگاه شرکت های هما و آسمان در فرودگاه آبادان را صادر کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی به محض اطالع از وقفه ایجاد شده در ارائه خدمات به مسافران پرواز شماره ۸۶۰ 
شرکت آسمان در ۱۶ اردیبهشت ۹۸، به سازمان هواپیمایی کشوری دستور داد به خاطر کوتاهی در خدمت رسانی و رعایت حقوق مسافران سه مسئول 

خاطی عزل و با آنها برخورد شود و فعالیت شرکت هندلینگ فضا اندیشان اروند محدود و اخطار کتبی داده شود.

همچنین با توجه به عدم همکاری ایستگاه آبادان شرکت هما در ارائه خدمات هندلینگ، از شرکت هواپیمایی هما خواسته شد تا به تمام ایستگاه های 
خود ابالغ کند تا در هنگام نیاز و اعالم درخواست، با سایر شرکت های هندلینگ کننده در فرودگاه ها همکاری کنند تا خدمات رسانی به مسافران و 

پروازها بدون وقفه انجام شود.

 به دنبال ابالغ ویرایش سوم بیانیه خط مشی ایمنی، سیاوش 
امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران از مدیران ستادی و فرودگاهی خواست، این 
سند را به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی به تمام کارکنان حوزه 
های تحت مدیریت خود اطالع دهند و تمام اموری که در چارچوب 
محتوای سند به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ایمنی خدمات ناوبری 
هوایی، فرودگاهی و وارسی پروازی به انجام می رسد، رعایت کنند.

در اجرای سیستم مدیریت ایمنی با برنامه ریزی، تخصیص منابع 
مناسب و تعریف روشن روندهای کاری در راستای این سند گام بردارند

مدیرعامل رجا پیش بینی کرد که خط تهران استانبول 
تابستان ۹۹ راه اندازی شود.به گزارش تین نیوز محمد رجبی 
در مورد توافقات دوجانبه اخیر ایران و ترکیه برای گسترش 

همکاری های فی مابین گفت: »تالش می کنیم که 
قطارهای بین المللی راه اندازی کنیم. در مذاکرات اخیر که 
با مسئوالن حمل ونقل ترکیه انجام شد کلیات موضوعات 

راه اندازی قطار تهران-استانبول موردتوافق قرار گرفته است. 
در هفته های آینده نیز به دعوت ایران و تیم ریلی ترکیه در 

نشست های کارشناسی مشارکت خواهند کرد.

محمدحسین جوانمردی، قائم مقام انجمن خیرین راه و ترابریمازیار حسینی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

در ماه های آینده الیحه ای در این خصوص در دولت تنظیم و به مجلس ارسال می شود.
در برخی مناطق تقاضا هست، اما تولید نیست ما باید به سمت تولید و افزایش عرضه برویم و اگر 

عرضه زیاد صورت گیرد قیمت ها افزایش نخواهد داشت.

روش های نظارتی حداقل در طوالنی مدت جواب نمی دهد مالکیت در 
اسالم و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده 

توافق کند کسی نمی تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید. قیمت دستوری 
در بخش مسکن روش درستی نیست.

اساسنامه انجمن راه و ترابری در سال ۱۳۹۴ به عنوان سازمانی مردم نهاد و غیرانتفاعی به تصویب وزارت 
کشور رسید و فعالیت انجمن به عنوان حلقه متصل کننده نیازها و ظرفیت های کشور در بخش راه و 

ترابری به ویژه در مناطق محروم روستایی و کم تر توسعه یافته کشور آغاز شد. احداث حدود ۹۰۰ کیلومتر 
راه عمدتًا روستایی در مناطق محروم و کم برخوردار و ساخت و احداث ۲۳ 

دستگاه پل از عمده فعالیت های انجمن بوده است؛ همچنین در این مدت به 
ایمن سازی و رفع نقص ۶ نقطه جاده ای پرخطر و حادثه خیز پرداخته ایم که 
با توجه به تلفات ۱۶ تا ۱۸ هزار نفری در جاده های کشور ایمن سازی و رفع 
نقص نقاط حادثه خیز جاده ای می تواند به کاهش تلفات این حوزه بیانجامد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هدفگذاری ما بهره برداری از ۲۸۰ تا ۳۰۰ کیلومتر 
آزادراه در سطح کشور است که این رقم معادل ۱5 درصد از کل آزادراه های موجود 

ایران است.به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، خیراله خادمی در حاشیه بازدید از محور 
چهارخطه مالیر به آورزمان  فزود: امیدواریم با کمک دولت و پشتیبانی مجلس شورای 
اسالمی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها را تامین کنیم.وی با بیان این که هم 

اکنون یکهزار و ۱۶۰ کیلومتر طرح احداث آزادراه در کشورمان در حال اجرا است

معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران از راه اندازی پایانه ریلی 
سوخت غرب کشور در کرمانشاه خبر داد.

 به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بابک احمدی معاون بهره برداری 
و بازرگانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در جلسه تشکیل اداره کل راه آهن کرمانشاه و 
توسعه راه آهن منطقه با اشاره به اتصال کرمانشاه به خطوط ریلی کشور، گفت : قطعا این 
حجم سرمایه گذاری برای خطوط ریلی، برای حجم اندک بار و مسافر طراحی نشده و باید 

حداکثر استفاده را از راه آهن داشت.

فرزانه شرفبافی، مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر، روز گذشته )سه شنبه( در 
مراسم تودیع و معرفه مدیرعامل جدید و سابق این شرکت هواپیمایی که با حضور مقامات 
صنعت هواپیمایی کشور و وزیر راه و در محل ساختمان شرکت هواپیمایی ایران ایر برگزار 

شد، اعالم کرد اواخر تیرماه سال ۱۳۹۶ که او سکان هدایت هواپیمایی هما را بر عهده 
گرفت میزان بدهی های این شرکت هواپیمایی ۹۰۰ میلیارد تومان بود.او در این مراسم 

همچنین به صورت های مالی هما اشاره و بیان کرد که سه سال متوالی صورت های مالی 
هما مردود اعالم شده بود 

دبیرکل فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران با اعالم این خبر که مسئوالن بندر اکتاو دوباره به 
ایران آمده اند، اعالم کرد که جلساتی برای گسترش همکاری ها فی مابین برگزار شد.

محمد عیقرلودر گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در خصوص نتایج جلسه اخیر دو طرف در سال پیش 
گفت: خوشبختانه نتیجه و بازتاب این جلسه بسیار موثر و عالی بود.

وی گفت: مسئوالن بندر اکتاو مجدد وارد ایران شدند و در راستای این موضوع صحبت هایی را با 
سازمان بنادر و دریانوردی داشتند.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 ورود مستقیم وزیر راه نسبت به کوتاهی خدمات دهی به مسافران هوایی 

هما و یک سوال بزرگ؟ 

راه اندازی پایانه ریلی سوخت غرب کشور در کرمانشاه 

 مسئوالن بندر اکتاو در حال بررسی گسترش همکاری ها با ایران هستند 

هفتهانهم
راهروشناست

تأثیر تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور همه جانبه است و یکی از این جنبه ها ناوگان کشتیرانی ایران 
است. اولین نقطه برخورد تحریم با اقتصاد ایران در بحث دریا بود و پس از آنکه برخی از شرکت های 

بیمه به دلیل این تحریم ها همکاری خود با ایران را قطع کردند، حال از 
تحریم شرکت های کشتیرانی بین المللی صحبت است که مسلما نتیجه ای 
جز کمبود مواد و اقالم موردنیاز مملکت نخواهد داشت. اما این صرفا ظاهر 

مسئله است، واقعیت این است که با وجود تهدیدهایی از قبیل جریمه 
شرکت های بین المللی از سوی ایاالت متحده، ناوگان دریایی کشور قادر به 

ادامه فعالیت است و مشکلی وجود ندارد.

دبیرکانون کامیون داران کشور از طرح پیشنهادی مشترک در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان خبر داد.

احداث بیش از ۹00 کیلومتر راه توسط خیرین راه و ترابریتنظیم الیحه مالیات بر عایدی مسکن در ماه های آینده 

هفتهانهم
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