
   

 اولین جلسه تشکل های حرفه ای حمل و نقل با معاونت حمل و نقل برگزار شد 

درخواست از انجمن های صنفی رانندگان برای تشکیل تعاونی حمل ونقل 

تامین امنیت راه آهن، مشتریان پایدار به همراه دارد  قوانین تاکسی های اینترنتی به زیان رانندگان است 

روایت  »احمد خرم« از راه اندازی فرودگاه امام 14 سال پس از رویداد 

هفته گذشته یکی از متخصصان مخاطب تین نیوز در یادداشتی انتقاداتی به خرید هواپیماهای ای.تی.آر شرکت ایران ایر مطرح کرده بود. این یادداشت 
به عنوان »یادداشت وارده« در بخش دیدگاه تین نیوز، مثل بسیاری از دیدگاه های متخصصین که همیشه محل بحث و تبادل نظر کارشناسی بود، 

منتشر شد.
متاسفانه در کمال تعجب مدیران شرکت ایران ایر به جای استقبال از فضای طرح مسئله در رسانه و داشتن فرصت پاسخ به آن، به شدت برآشفته و 
در جوابیه ای بلندباال که بیشتر شامل تاریخچه کارخانه ای.تی.آر و این دست مطالب بود؛ تین نیوز را به عنوان سایتی مغرض، بدون علم، سخن سرا، 

ایجادکننده بی اعتمادی هدفمند و ... معرفی کرد.

در زیر توجه شما را به فرازهایی از این جوابیه روابط عمومی یک شرکت ملی جلب می کنیم؛»این نکته نیز جای پرسش دارد که چه بر سر مواضع آن 
سایت در این چند روز آمده که از مقاله مزایای به کارگیری هواپیمای به این مقاله سراسر نادرست رسیده است.« »در زمان خرید این هواپیما و در همین 

چند روز گذشته آن سایت همواره طرفدار خرید هواپیماهای منطقه ای بوده و همواره از مزایای این هواپیماها داد سخن سر می داده است.«

رانندگانی که در سیستم های حمل ونقل هوشمند مسافری 
فعالیت می کنند، معتقدند در این سیستم تمام شرایط به 
نفع شرکت سرویس دهنده و مسافر است و راننده از هیچ 

مزایایی برخوردار نیست و استثمار می شود.
به گزارش تین نیوز، یکی از رانندگان که در بخش مسافربری 
یکی از استارتاپ ها فعال است، گفت: یکی از مواردی که 
موجب تضییع حق راننده می شود این است که مسافران 
به هر دلیلی می توانند به راننده امتیاز منفی بدهند، حتی 

اگر دلشان بخواهد.

چنانچه راه آهن امنیت پایدار داشته باشد، مشتریان پایدار 
هم خواهد داشت.به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرعامل 
شرکت راه آهن در نشست تخصصی معاونان و روسای 
پلیس راه، با بیان این مطلب گفت: نعمت امنیت و آزادی 
از بزرگ ترین نعمات و دستاوردهایی است که امروز در 

کشور وجود دارد.

سعید محمدزاده افزود: در حال حاضر رابطه پلیس به نحوی 
است که مردم در شرایط نگران کننده به پلیس پناه می برند.

محمدعلی حسن زاده  ، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردیعلی عابدزاده،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری احمد خرم، مدیرعامل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
حمل ونقل هوایی، موتور توسعه  منطقه ای است و استان البرز از این موتور توسعه ای به خوبی بهره مند 
است.این فرودگاه حدود 4هزار هکتار مساحت دارد و امکانات زیرساختی ارزشمندی را در خود جای 
داده است.  بزرگ ترین هواپیماهای دنیا می توانند در این فرودگاه به 
زمین بنشینند، پیش از این آنتونوف ۱۲4 که بزرگ ترین هواپیمای باری 

دنیاست، چندین بار در فرودگاه پیام به زمین نشسته است.
شرایط باند فرودگاه پیام و دستگاه های ناوبری این فرودگاه استاندارد و 

در اندازه فرودگاه های بین المللی است.

 بحث مدیریت بنادر کوچک حداکثر تا خردادماه سال ۹۸ نهایی می شود که هدف از 
اجرای این طرح، در ابتدا شبکه سازی و سپس ایجاد فرصت های شغلی در شهرهای 

بندری است تا بتواند موجب افزایش نرخ جمعیتی بر مبنای 
سیاست های کلی ابالغی، بشود.با حضور تجار و نمایندگان 

اتاق های بازرگانی درباره فرصت ها، پتانسیل ها و مشوق هایی که 
سازمان بنادر اعطا کرده است صحبت خواهد شد.

در تالش هستیم تا تکمیل پایانه کانتینری بندر امام خمینی قبل 
از اتمام سال ۹۷ به نتیجه برسد.

یک راننده کامیون به انجمن های صنفی رانندگان پیشنهاد داد در جهت جلب اعتماد 
آنان، با توجه به اساسنامه انجمن مبنی بر ایجاد تعاونی های مختلف، در اولین فرصت 

برای تاسیس تعاونی حمل و نقل اقدام کنند.
به گزارش تین نیوز، سید دالور موسوی این پیشنهاد را در کانال تلگرامی خود مطرح 

کرد و افزود: با توجه به اساسنامه انجمن ها مبنی بر ایجاد تعاونی های مختلف و 
سرمایه گذاری به نفع اعضا، انجمن ها می توانند با بهره گیری از این موقعیت، در اولین 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  از وضعیت نامشخص سهم 3۲00 میلیارد تومانی 
شهرداری ها از بودجه سال ۹۸ خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، حسن لطفی با 
بیان اینکه شهرداری های کوچک در آستانه ورشکستگی، قرار دارند، اظهار کرد:  

سال گذشته در بسته ارسالی بودجه سال۹۷ به مجلس ردیفی گنجانده شده بود که 
برای جبران کسری قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ3 هزار و ۲00 میلیارد تومان سهم 

شهرداری ها از عوارض مالیات ارزش افزوده کم شود، این در حالی بود که به دلیل 
تراکم و مشغله های کاری نمایندگان این موضع کمتر مورد توجه قرار گرفت.

ظرفیت مسافری دریایی در پایان سال ۱3۹۷ به ۲4 میلیون نفر خواهد رسید و جابه جایی 
مسافر دریایی تا پایان سال جاری رقمی معادل ۲۱ میلیون نفر خواهد بود.

به گزارش تین نیوز  ظرفیت مسافری دریایی در ایران در حالی تا پایان سال ۱3۹۷ به 
۲4 میلیون نفر می رسد که این رقم در سال ۱3۵۷، نیم میلیون نفر بود و تا پایان سال 
۱3۹۱ به ۱4 میلیون نفر رسید، موضوعی که با مقایسه آن در سال ۱3۵۷ نسبت به پایان 

سال ۱3۹۷ به افزایش 4۸ برابری در حوزه افزایش ظرفیت مسافری دریایی می رسیم.

توافق نامه همکاری های صنعتی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و 
نمایندگان شرکت های استرالیایی که شامل سفیر این کشور و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه 
وزارت امور خارجه می شد، امضا شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، سفیر استرالیا در این 
مراسم که هم زمان با روز ملی استرالیا برگزار می شد، با بیان اینکه در ایران زمینه های 
متعددی برای مشارکت و فعالیت شرکت های استرالیایی در حوزه های صنعتی وجود دارد، 

گفت: در سفر بندرعباس شاهد فعالیت های بزرگ صنعتی ایران بودم 
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دو پرده از تاب آوری یک روابط عمومی 
در سال چند نفر بر اثر سوانح دریایی می میرند؟ 

 وضعیت مبهم سهم 3200 میلیارد تومانی شهرداری ها از بودجه سال 98 

 امضای موافقت نامه صنعتی شرکت های استرالیایی با »ایدرو« 

هفتهانهم
راهروشناست

قصه فرودگاه امام طوالنی و دالیل زمینگیر کردن آن بسیار بود. نخستین مسئله ما با 
بخشی از نهاد بزرگی بود که برای ما چالش درست می کرد. آنها از من خواسته بودند 
۲هزار هکتار از زمین های فرودگاه را رایگان در اختیارشان بگذارم که 
در آن پایگاه هوایی تاسیس کنند. من با این درخواست مخالفت کردم.

برای این مخالفت چه دلیلی ارائه کردید؟ 
امریه. امریه ای که فرماندهی کل قوا صادر کرده بودند: فرودگاه امام، 
یک فرودگاه غیرنظامی است. ما اصال حق نداشتیم پایگاه نظامی در 

این فرودگاه راه اندازی کنیم.

نخستین نشست هم اندیشی و گفت وگو با تشکل های حرفه ای حمل ونقل با ریاست شهرام آدم نژاد معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان این وزارتخانه برگزار شد. ف

شبهات سانحه اخیر بوئینگ ۷0۷ 

هفتهانهم

 مدیریت بنادر کوچک تا خردادماه 98 تعیین تکلیف می شود 
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