
   

سهم ما از تولید هواپیمای ایران-140؛ چند سوله و کارگران خط مونتاژ 

 تظلم خواهی رانندگان اتوبوس از رهبر انقالب برای یک بخشنامه 

 قطار تهران-آنکارا راه اندازی شد  چند واقعیت درباره خبر »توقف ساخت ترمینال  فرودگاه شیراز« 

 میانگین 19 دقیقه ای تاخیر برای پروازهای حجاج 

اخیرا معاون عملیات ایران ایر از برنامه این شرکت هواپیمایی برای خرید و یا اجاره هواپیما برای گسترش پروازها خبر داده است. حسن قاسمی در این 
رابطه گفته است که ما بعد از عملیات پروازهای حج  پروازهای اروپایی خود را به مانند گذشته انجام خواهیم داد و نیازی به شرکت خارجی نداریم، اما 

اگر ما بتوانیم هواپیمایی اجاره و یا خریداری کنیم می توانیم فرکانس پروازهای خود را گسترش بدهیم.

به گزارش تین نیوز، در راستای اعالم این خبر بسیاری از متخصصان و فعاالن صنعت حمل ونقل هوایی کشور سؤاالتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه 
خرید و یا اجاره هواپیما در شرایطی که میزان عرضه از تقاضا در صنعت حمل ونقل هوایی بیشتر است به چه میزان منطقی خواهد بود؟ با توجه به 
تحریم ها چه گزینه هایی پیش روی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« برای خرید هواپیما است؟ هما به پشتوانه کدام منابع مالی اقدام به 
خرید و یا اجاره هواپیما خواهد کرد؟ این خریدها طبق تدوین کدام نقشه توسعه ناوگان انجام خواهد شد؟ در راستای بررسی این سؤاالت هفته نامه 
»حمل ونقل« به سراغ محمدعلی ایلخانی که سوابقی هم چون سرپرستی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مشاور سابق وزیر راه وشهرسازی 

در امور هوانوردی، سرپرستی سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره چند شرکت فعال را در کارنامه کاری خود دارد رفتیم.

ز در  19 مردادماه(  نماینده مردم شیرا صبح امروز )
ز »توقف ساخت ترمینال  مجلس شورای اسالمی ا
بین المللی فرودگاه شیراز« خبر داده و عنوان کرده بود 
»با توجه به بازدیدی که از این پروژه داشته ام به دلیل 
توقف آن به وزیر راه و شهرسازی تذکر کتبی دادم.«

مدیرکل فرودگاه های استان فارس در گفتگویی که با خبرنگار 
تین نیوز داشت این خبر را تکذیب کرد و گفت: این موضوع به هیچ 
عنوان صحت ندارد و حتی ایشان از این پژوه بازدیدی نکرده است.

با حضور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مدیرعامل 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا، مسؤوالن و مدیران راه آهن و 
رجا در ایستگاه تهران، قطار تهران-آنکارا راه اندازی شد.
 با اعالم این خبر افزود: این قطار مسافری ساعت 
21:55 دقیقه روز چهارشنبه 16 مرداد ماه سال جاری 
ایستگاه راه آهن تهران به مقصد آنکارا ترک کرد. طبق 
برنامه ریزی انجام شده، این قطار مسافری  چهارشنبه 
هر هفته از ایستگاه راه آهن تهران عازم آنکارا می شود

سعداله وطن خواه، ، مدیرکل فرودگاه های استان مازندرانناصر صوفی، مدیرعامل شرکت راه آهن کشش  شهرام آدم نژاد،معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی 
»با نگاه به این موضوع که وظیفه ما اشتغال زایی نیست اما باید عنوان کنیم که راه اندازی 
این کارگاه به اشتغال هم کمک می کند. در شرایط فعلی کشور، همه مجموعه ها باید این 

نگاه را داشته باشند.« »زمانی که مسئولیتی به فردی سپرده می شود درواقع وظایف از پیش 
تعیین شده ای بر عهده او گذاشته شده است. افرادی که پیش از 

حضور اینجانب در این سمت انجام وظیفه کرده اند بیشتر تالش 
داشته اند لکوموتیوهایی که متوقف بودند را مجددا راه اندازی کنند.«
من زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم بر اساس نیازسنجی 

متوجه شدم که باید در حوزه بهره وری لکوموتیوها ورود کنیم.« 

 اکنون پروژه های مختلف عمرانی از جمله حصار و دیوارکشی پیرامونی فرودگاه ساری، اجرای 
طرح زهکشی و فاضالب و تصفیه خانه مرکزی، تملک اراضی فاز 2 و احداث انبار مرکزی 
در فرودگاه ساری، توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر و همچنین مقاوم سازی سطوح پروازی و 
آزادسازی حریم پروازی فرودگاه رامسر در دست اجراست که این 
پروژه ها بالغ بر 1400 میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده اند.

با برنامه هایی که در دست اجرا داریم امیدواریم ظرف شش ماه 
آینده شاهد تحوالت شگرفی در حوزه فرودگاه های استان باشیم. 

 بخشنامه جدید پلیس راه در مورد رانندگان اتوبوس که یکم مرداد ماه با امضای 
بالغ شد، تظلم خواهی  ه به پاسگاه های سراسر کشور ا نده سابق پلیس را فرما
آنان از رهبر انقالب و شکایت به دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است.
ر  ی د ه ا د فری جا ن مسا وگا ن نا نندگا ا ر که ر ن  طو ، آ ز رش تین نیو ا به گز
توبوس  نندگان ا ند، در سراسر این بخشنامه، را شبکه های اجتماعی بیان کرده ا
ند. ز کار شده ا یگانی دفترچه ثبت ساعت و محرومیت ا محکوم و تهدید به با

یک فعال بخش حمل ونقل جاده ای معتقد است در پروسه عرضه و تقاضای خدمات حمل و نقل 
در کشور ما عامل توازن، همان مدیریت حمل و نقل است که متاسفانه چنین رویکردی وجود 

ندارد.
به گزارش تین نیوز، محمدمهدی هراتی زاده این مطلب را در بخش نظرهای کاربران تین 
نیوز بیان کرد و گفت:  عدم توازن موجب بی ثباتی مدیریت بهره برداری و نهایتًا نرخ حمل 

خواهد شد که شرایط را برای موج سواری دالالن فراهم می کند.

در بنادر کشور مشکلی برای جذب و حضور سرمایه گذار نداریم، مشکل اصلی تعیین سیاست ها 
برای فعالیت سرمایه گذاران در بنادر است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی؛  غالمحسین غالمعلیان دهاقانی 
درباره استفاده بیش تر از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی کشور به پایگاه اطالع رسانی سازمان 

بنادر و دریانوردی، افزود: یکی از راه های گسترش و افزایش بهره وری از ظرفیت بنادر کشور، 
تقویت زیرساخت های موجود است.

رویای راه    آهن برای خراسان جنوبی به مرز 20 سالگی رسیده است و انتظار می رود با 
مشخص شدن نتیجه مناقصه ای که به تازگی انجام شد، این رویا به واقعیت تبدیل شود. 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا،  بهره مندی خراسان جنوبی از زیرساخت حمل و نقل 
ریلی جزو اولین مطالبات به حق مردم در ابتدایی ترین روزهای شکل گیری استان بوده 

که مدنظر مسئوالن نیز همواره قرار داشته است. 
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 چه مسیرهایی برای خرید هواپیما باز است؟ 

 بنادر کشور؛ مشکلی برای جذب سرمایه گذار ندارند 

موج  سواری دالالن در نبود  توزان عرضه و تقاضای خدمات حمل  و  نقل 

رویای راه  آهن خراسان جنوبی در مرز ۲0 سالگی 

هفتهانهم
راهروشناست

در عملیات پروازهای حج، ۷9 درصد از کل پروازها با تعجیل به  موقع و با کم ترین تأخیر انجام 
شده است و در سایر پروازها میانگین تأخیر 19 دقیقه بوده  است.

در روز 1۷ تیرماه اولین پرواز و در 15 مردادماه آخرین پرواز انجام شد که در مجموع 88 هزار و 
54۳ زائر با ۳60 پرواز از 19 فرودگاه کشور به سرزمین وحی مشرف 

شده اند.در این میان 22 هزار 958 زائر )26 درصد( با 94 پرواز از 
فرودگاه امام  خمینی اعزام شده و استان های تهران، خراسان رضوی، 

اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین مسافر اعزامی به 
سرزمین وحی را داشته اند.

سهم ایران در تولید هواپیما ایران 140 تنها چند سوله و تعدادی کارگر خط مونتاژ بود. 

 بودجه 140 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های فرودگاه های مازندران  فعالیت های اقتصادی باید با محور اشتغال زایی باشند 

هفتهانهم
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