
   

 واکنش مدیرعامل »هما« به مجوز آمریکا برای فروش قطعات هواپیما 

200 کیلومتر راه و بزرگراه آماده بهره برداری است 

افزایش ۴۰ درصدی کشف سرقت ها در حوزه ریلی کشور  افتتاح دو پروژه زیرساختی فرودگاه رشت در هفته دولت 

همه چیز خوب است 

برخی کارشناسان معتقدند توسعه بازارگاه ها موجب باال رفتن راندمان فعالیت حمل ونقلی و کاهش 15 تا 18 درصدی حمل یک سرخالی )+( کاال می شود 
این درحالی است که در این مورد دیدگاه های متفاوتی در بین رانندگان وجود دارد.

به گزارش تین نیوز،  کوروش فالحی راننده خودمالک در مورد کاهش 15 تا 18 درصدی حمل یک سر خالی کاال پس از راه اندازی بازارگاه ها گفت: از 
زمان شکل گیری شبکه های اجتماعی و قبل از راه اندازی بازارگاه ها، اکثر شرکت های حمل و نقل به صورت مجازی بارهای خود را عرضه کرده و هنوز 
هم به این کار ادامه می دهند. وی افزود: به عنوان یک راننده خود مالک و فعال در بخش حمل کاال هیچ تفاوتی در آمار تردد یک سر خالی با توجه به 

عرضه بار توسط بازارگاه های هوشمند نسبت به قبل احساس نمی کنم.

فالحی تاکید کرد: تراز مثبت یا منفی تردد خالی یا پر ناوگان، به نرخ کرایه موجود مرتبط است برای مثال وقتی یک کامیون از اصفهان با تعرفه تن 
کیلومتر به تهران بار حمل می کند وقتی در برگشت می بیند کرایه از نصف رفت هم کمتر است ترجیح می دهد خالی به اصفهان برگردد و همان بار را 

با تعرفه کامل حمل کند.

  مدیرکل فرودگاه های استان گیالن از افتتاح پروژه های سیستم 
روشنایی تقرب دقیق و احداث مخزن آب و محوطه سازی 
فرودگاه رشت در هفته دولت خبر داد.به گزارش تین نیوز به 
نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیالن، غالمرضا کریم 
آقائی، مدیرکل فرودگاه استان با اعالم این خبر گفت: پروژه 
بهره برداری از سیستم روشنایی تقرب دقیق )PALS(اخیرا 
توسط گروه وارسی پرواز مورد  تایید قرار گرفته و با هزینه ای 
لغ بر 150 میلیارد ریال در طی دو سال انجام شده است. ا ب

فرمانده پلیس راه آهن کشور از کشف بیش از ۴00 تن 
آهن آالت مسروقه و افزایش ۴0 درصدی کشف سرقت ها 
در حوزه ریلی کشور طی ۴ ماهه اول سال ۹8 خبر داد.

سرهنگ حشمت اله ملکی با اعالم افزایش ۴0 درصدی 
کشف سرقت ها در مدت زمان ۴ ماهه اول سال جاری 
نسبت به سال گذشته اظهار داشت: در سال جاری تالش 
کرده ایم تا با تشکیل قرارگاه های مبارزه با سرقت، قاچاق 
کاال و ارز در یگان های تابعه خود، اهداف انتظامی و امنیتی 

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته جلیل اسالمی ، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردیناصر صوفی، مدیرعامل شرکت راه آهن کشش
راه اندازی کارگاه تعمیرات اساسی واگن باری با توجه به سیاست های ابالغی موسسه صندوق پس انداز 
کارکنان راه آهن  و هم چنین برنامه توسعه کسب و کار شرکت راه آهن کشش، در دستور کار شرکت راه آهن 
کشش قرار گرفت.پس از رایزنی و کسب مجوزهای الزم موفق شدیم گرید ۴ این مجوز را دریافت کنیم.

طبق توافق با راه آهن جمهوری اسالمی ایران اواخر خردادماه امسال 
سالن تعمیرگاه به ما برای شروع فعالیت تحویل داده شد. در این راستا 
بتدا عملیات تعمیرات ساختمان و تاسیسات آغاز و به موازات آن به  ا
فاصله اندک تعمیرات و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات نیز آغاز شد.

در رابطه با شناورهای سنتی و ارتقای ایمنی آنها اگرچه جایگزینی این گونه کشتی ها بیش 
از یک دهه در دستورکار بوده است، اما با وجود تسهیالت و مشوق های در نظر گرفته شده، 

توفیق این طرح ها به دالیل متعدد با فراز و نشیب های مواجه بوده است.اجرای الزامات ناشی 
از اصالح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا در رابطه با سوخت 

کم سولفور توسط کشتی ها از ابتدای سال 2020 میالدی یا دیماه ۹8 
سئله ای است که دنبال می کنیم. م

شعار سال سازمان جهانی دریانوردی با عنوان »توانمندی بانوان در 
جامعه دریانوردی« است

 معاون ساخت وتوسعه راه ها خبر داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1۴8 کیلومتر راه و 
بزرگراه زیر عبور قرار گرفته است و 200 کیلومتر دیگر نیز به زودی آماده بهره برداری 
ز روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه  خواهد شد. به گزارش تین نیوز به نقل ا
یربناهای حمل و نقل کشور، محمدرضا کدخدازاده ضمن اعالم این خبر گفت: طبق  ز
رنامه ریزی های صورت گرفته 750 کیلومتر راه  وبزرگراه تا پایان سال جاری تکمیل  ب
خواهد شد که در سه ماه نخست سال جاری 1۴8 کیلومتر آن زیر عبور قرار گرفته است.

طرح جامع شهر تهران و همچنین یک قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری 
ا از سال 88 مکلف کرد مجموعه های نظامی و پادگان های مستقر در محدوده پایتخت را  ر
ا هدف برطرف کردن سه اشکال حضورشان در شهر، »ساماندهی، جابه جا و منتقل« کند. ب

 اما تاکنون به دلیل دو مانع سنگین شامل »هزینه تملک اراضی« و »عدم همکاری برخی وزارتخانه ها 
در تخصیص زمین به پادگان ها در بیرون حریم تهران«، فقط دو پادگان از تهران خارج شده است.

یک کارشناس رسمی دادگستری در امور صنایع هوایی کشور معتقد است که هواپیمایی ایران ایرتور 
با رقم بسیار کم و بدون ارزیابی کارشناسی واگذاری شده است.علیرضا بحیرایی در گفتگو با خبرنگار 
تین نیوز در خصوص واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به مبلغ 3۴ میلیارد تومان، عنوان کرد: 
من از موضوع بسیار متعجبم؛ برند ایران ایرتور بیشتر از 3۴ میلیارد تومان ارزش دارد. زمانی که یک 
شرکت هواپیمایی می خواهد به بخش خصوصی واگذار شود آن شرکت علی القاعده باید حداقل یک صد 
نفر مهندس، خلبان، کرو و... داشته باشد که جزو دارایی و سرمایه های آن شرکت به حساب می آید.

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه معتقدند: با توجه به این که ایجاد محیط کار امن و 
بی خطر و پیگیری مشکالت رانندگان با پلیس به عهده کارفرماست بنابراین مدیریت شرکت واحد در 
ایجاد مشکالت تردد اتوبوس ها،  ناشی از ایجاد راه بند در خطوط ویژه توسط پلیس مقصر اصلی است.

به گزارش تین نیوز، در طرحی که در خطوط اتوبوس بی آرتی در حال اجراست پلیس با قرار 
دادن راه بندهای کشویی در این خطوط قرار است مانع از ورود موتور سیکلت به خطوط اتوبوس 
شود و در زمان تردد اتوبوس پلیس موظف است راه بند کشویی را کنار بزند تا اتوبوس عبور کند
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 بررسی یک ادعا: بازارگاه های اینترنتی حمل یک سر خالی بار را کاهش دادند؟ 

 واگذاری »ایران ایرتور« بدون کارشناسی قیمت انجام گرفت 

طرح جدید برای خروج پادگان ها از پایتخت 

موتورسواران جوالن می دهند 

هفتهانهم
راهروشناست

بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و برگشت تهدیدات تحریمی که در حوزه مالی صورت می گرفت 
و از طرف دیگر با توجه به حاکمیت مراودات مالی با محور دالر شرکت های ارائه دهنده P&I خدماتی 
که به شناورهایی که به مقصد ایران می رفتند را قطع کردند. درنتیجه شناورهایی که در ایران فعالیت 
و تردد داشتند.در خصوص رفع این محدودیت ها، می توان گفت با توجه 
به تجارب گذشته ایران، در این دوره مدیریت خوبی از سوی نهادهای 
حاکمیتی انجام گرفت. دولت با حمایت ویژه از دو مؤسسه متقابل کیش 
و قشم کلیه خدمات بیمه ای برای ناوگان هایی که در آبراهه بین المللی 
و هم چنین آب های جمهوری اسالمی ایران تردد داشتند را فراهم کرد. 

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« خبر اعالم صدور مجوز از سوی خزانه داری آمریکا به ATR به جهت فروش قطعات یدکی و خدمات به ایران را از سوی اصغر فخریه کاشان را نه تائید و نه تکذیب کرد و گفت: هر کسی که این خبر را اعالم کرده خودش پاسخگو باشد. 

توفیقی در رابطه با ارتقای ایمنی شناورهای سنتی نداشتیم  آغاز به کار سالن تعمیرات اساسی واگن طبق برنامه ریزی 

هفتهانهم
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