
   

تصویر پیشرفت در ساخت آزادراه های کشور پس از انقالب 

 کلنگ آزادراه کرمانشاه-حمیل به زمین خورد 

 سرنوشت استانداردهای 85گانه خودرویی چه شد؟  امضای تفاهم نامه همکاری بین راه آهن و دانشکده مهندسی ریلی 

پس دولت کجاست؟ 

ظهر روز گذشته )15 بهمن ماه( پنل تخصصی در حوزه رسانه و هوانوردی در نمایشگاه فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور رضا 
رشیدپور کارشناس رسانه و داود ربیعی کارشناس برندینگ و صنعت هوانوردی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، رضا رشیدپور در ابتدای این پنل تخصصی با اشاره به اینکه ما مردم کشور را در حوزه برندینگ در صنعت هوانوردی درگیر 
نکرده ایم، عنوان کرد: برای مثال مردم تصور می کنند هواپیمایی اگر در آسمان تکان نداشته باشد پرواز آن ایرالین به طور حتًم ایمن است و یا میگویند 

خلبان این هواپیما بسیار تبحر دارد.

در ادامه  داود ربیعی کارشناس برندینگ و صنعت هوانوردی با بیان اینکه ما در زمینه حقوق مسافر نتوانسته ایم به یک ساختار درست برسیم، گفت: 
متأسفانه آیین نامه ها برای حقوق مسافر وجود دارد اما هیچ نظارتی به روی اجرای آن وجود ندارد و برخی ایرالین ها نیز به طور سلیقه ای نسبت به 

حقوق مسافر اقدام می کنند.

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات 
مسافری راه آهن و دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت 
امضا شد. این تفاهم نامه به امضای ع مدیرکل برنامه ریزی 
و نظارت بر خدمات مسافری و سعید فاضل رسید.بنابر این 
تفاهم نامه، مقرر شده است که دو طرف درخصوص مواردی 
چون هدایت پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی 
جهت بازدید علمی از ایستگاه ها و قطارهای مسافری، انجام 
هماهنگی جهت گذراندن دوره های کارورزی و کارآموزی 

دانشجویان در راه آهن سامان دهی خواهد شد.

نشست خبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ملی استاندارد و تعدادی از معاونان او به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، با حضور اصحاب 
رسانه برگزار شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، نیره 
پیروزبخت با اشاره به فرازوفرودهای پشت سر گذاشته 
سازمان ملی استاندارد، اظهارکرد: خوشبختانه در 
سال گذشته سازمان ملی استاندارد پس از هشت 
سال موفق شد تا قانون ارتقا استاندارد را به تصویب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برساند

رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوریمحمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق ایران
در دهه فجر 5۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده می شود.این واگذاری ها 
آغازشده و پروژه ۹۶ واحدی مسکن مهر امور اتباع استانداری کرمانشاه که امروز افتتاح 
می شود ازجمله همین واحدها است.هزار واحد در استان کرمانشاه 
امروز به صورت هم زمان افتتاح می شود. انشا اهلل تا پایان سال این 
5۰هزار واحد به مردم تحویل داده خواهد شد.در ادامه این سفر در 
آیین کلنگ زنی باغ موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه با وسعت 
15هکتار و شامل محوطه بسته، مرکز همایش ها، کتابخانه، 
یادمان ها و محوطه باز برای نمایش ادوات و تسلیحات نظامی 

شرکت کرد.

 ارائه و نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتری در سایت های فروش بلیت ممنوع است.
در راستای سیاست های اعالمی از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی با شرکتهای 
هواپیمایی در خصوص عدم فروش پروازها به صورت چارتری به 
جز مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفت خیز و همچنین با توجه 

به سیاستهای کلی این سازمان مبنی بر عدم ارائه پروازهای 
چارتری هر گونه ارائه و نمایش بلیت ها به صورت چارتری در 
سایت های فروش بلیت تخلف محسوب می شود. در صورت 

مشاهده هر گونه تخلف از سوی سایت شرکت ها، برخورد قانونی 
الزم انجام خواهد پذیرفت.

در چارچوب سفر استانی محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی به استان کرمانشاه، 
عملیات اجرایی فاز اول پروژه ساخت آزادراه کرمانشاه-بیستون آغاز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی اسالمی در مراسم کلنگ زنی این 
آزادراه در جمع خبرنگاران گفت: این آزادراه ویژگی هایی چون پیشرفته بودن، ایمنی 

باال، سرعت باالتر و مسافت کوتاه تر را برای تردد مردم از کرمانشاه به حمیل ایجاد 
می کند به طوری که این مسیر به اندازه ۳۰کیلومتر کوتاه تر خواهد شد که هم به 

کاهش زمان سفر و صرفه جویی در مصرف سوخت منجر خواهد شد.

یک کارشناس حمل ونقل ریلی معتقد است شرکت های ریلی با در اختیار گرفتن سهم 
حداکثری از بازار هدف  می توانند در مذاکرات، پیشنهادات و تهدیدات تجاری موفق 

باشند.به گزارش تین نیوز، احمد خشنودی با بیان این مطلب در بخش نظرات کاربران 
این شبکه خبری، نوشت: شرکت ها در دوران رشد و بلوغ خود که عموما در فرهنگ 

عامه از آن به دوران ارزانی یاد می شود، سهم شان را از بازار و ازسگمنت های هدف شان 
در بازار، افزایش می دهند، به طوری که نتوان به آسانی، آنها را از آن بازار، کنار گذاشت.

مدیرکل پدافند غیرعامل سازمان بنادرودریانوردی گفت: با توجه به اینکه حدود 15 درصد 
از غالت کشور در استان های شمالی مصرف می شود؛ ضروری است بخشی از غالت 

موردنیاز از طریق بنادر شمالی وارد کشور شود.
 چنگیز جوادپور در نشست ستاد اجرایی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل در بندر نوشهر، 
افزود: با توجه به اینکه حدود 15 درصد از غالت کشور در استان های شمالی و دیگر 

استان های هم جوار مصرف می شود؛ 

فرودگاه گرگان یکی از فرودگاه های مناطق شمالی کشور است که با سرعت زیادی به سوی 
توسعه و گسترش کمی و کیفی خدمت رسانی خود به مردم استان گلستان پیش می رود.

به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و به منظور بیان دستاوردهای ایران در این 
سال ها، روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اقدام به تهیه و انتشار 
گزارشی از روند توسعه و فعالیت فرودگاه های کشور کرده است. در این بخش اطالعات 

مربوط به فرودگاه گرگان و کالله را می خوانیم.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 تصمیم گیران، صنعت هوانوردی ارزشی برای »برندینگ« قائل نیستند 
 ضرورت تأمین بخشی از غالت موردنیاز کشور از طریق بنادر شمالی 

 فرمول سهم حداکثری از بازار برای شرکت های ریلی مسافری 

 فرودگاه گرگان، فرصتی برای توسعه مناطق شمالی کشور 

هفتهانهم
راهروشناست

این روزها که حال عمومی کشور مساعد نیست و آمارها و شاخص ها وضعیت خوبی را 
انعکاس نمی دهند و حوادث و اتفاقات نگران کننده زیادی رخ می دهد، یک پرسش 
مهم در ذهن مردم نقش می بندد: دولت کجاست؛ چرا کاری نمی کند؟

مردم این روزها بیشتر از گذشته شاهد نابسامانی اوضاع جامعه و اقتصاد 
هستند اما احساس می کنند از یک سو توان کارشناسی دولت به قدری 
تنزل پیدا کرده که قادر به حل مسایل کشور نیست و از سوی دیگر 
گروه های سیاسی مخالف هم نمی گذارند دولت به وظایفش عمل کند.

ایران به دلیل قرارداشتن در مسیر استراتژیک آسیا و اروپا و دسترسی به دریاهای آزاد یکی از راه های مهم مواصالتی بین قاره ها به شمار می رود.

50هزار مسکن مهر دهه فجر تحویل داده می شود 

هفتهانهم

 ارائه بلیت چارتری هواپیما در سایت های فروش ممنوع است 
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