
   

 برقراری موقت ارتباط 10 مسیر برش زده در سیل اخیر استان گلستان 

 اولین انتصاب مدیرعامل جدید: قائم مقام »هما« کیست؟ 

کلنگ زنی توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند به دست وزیر راه  تخصیص یارانه پنهان به شرکت های حمل و نقل ریلی 

ضرورت ایجاد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ایمنی ریلی 

یکی از مدیران آموزشی هوانوردی اعالم کرد: درحال حاضر موضوع کمبود خلبان در دنیا به یکی از چالش های صنعت هوانوردی در جهان تبدیل شده 
این در حالی است که با توجه به وضعیت فعلی ناوگان هوایی کشور ما »تورم خلبان« داریم.

کاپیتان جواد عرب در گفتگو با خبرنگار ما عنوان می کند: بیشتر بحث آموزش در صنعت هوایی به هزینه های آموزش برمی گردد؛  این صنعت، صنعتی 
است که مستقیمًا به ارز ارتباط پیدا می کند و مواردی ازجمله تعمیرات هواپیما، قطعات، آموزش، سوخت و... ارزبر است، از همین رو این هزینه ای سنگین 

به روی مراکز آموزشی و درنهایت کسانی که می خواهند در این مراکز آموزش ببیند فشار وارد می کند.

او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استقبال بیشتر جوانان در صنعت هوایی برای آموزش خلبانی است؛  اضافه می کند: درحال حاضر موضوع کمبود 
خلبان در دنیا به یکی از چالش های صنعت هوانوردی در جهان تبدیل شده این در حالی است که با توجه به وضعیت فعلی ناوگان هوایی کشور ما »تورم 

خلبان« داریم اما به محض ورود هواپیما به کشور ما حتی دچار مشکل کمبود خلبان نیز خواهیم شد.

 مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی از کلنگ زنی پروژه توسعه 
ترمینال فرودگاه بیرجند در سفر پیش روی وزیر راه و شهرسازی 

خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، هادی سالمی با اعالم این خبر عنوان کرد: 

ترمینال فعلی فرودگاه بیرجند 3500 مترمربع زیربنا دارد که بخشی 
از آن شامل تکنیکال بالک است. 

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: شرکت راه آهن و دولت در تالش است 
تا یارانه پنهان را در اختیار شرکت های حمل و نقل ریلی قرار دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سعید 
رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه درباره افزایش 
قیمت بلیت رویکرد کلی دولت و شرکت راه آهن آن است که 
شوک قیمتی نداشته باشیم، گفت: راه آهن سعی می کند که 
قیمت ها را در بخش حمل و نقل ریلی همواره متعادل نگه دارد.

صفر صادقی راد، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدانعبدالهاشم حسن نیا ، معاون وزیر راه و شهرسازی مرتضی باقری، مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی

به منظور توسعه فعالیت های بخش حمل و نقل جاده ای در کشور و برون رفت از مشکالت موجود، 
ابتدا باید مشکالت و چالش های  وضعت موجود به درستی شناسایی شده و سپس با نگاه به شرایط 
روز و پیش بینی برای آینده، برنامه های الزم تدوین و  عملیاتی شود.ارایه هیچ خدمتی بدون هدف 
رضایت مندی مردم و ارباب رجوع معنا و مفهومی ندارد و مسئولین حمل 

و نقل می بایست پایش عملکرد و خدمات این حوزه را در دستور کار 
قرار دهند.این خدمات نشان دهنده همدلی و همکاری بی نظیر در حوزه 

راهداری و حمل و نقل جاده  ای است که موجب شد تا مشکالت و مسائل 
به وجود آمده از این سانحه در حداقل زمان ممکن مرتفع شده

یکی از خواسته های رانندگان، بی عدالتی ناشی از ورود افراد سودجو و دالل به حوزه حمل ونقل کاال است 
که با هماهنگی نیروی انتظامی، برخورد قاطع و جدی برای جمع آوری آنان انجام شده است.

طرح رایگان بیمه تکمیلی برای رانندگان حمل و نقل کاال به همراه همسرانشان از اول مرداد ماه سال 
۹۷ آغاز شد و این طرح تا اواسط مرداد سال جاری ادامه دارد.کرایه بار بر 
اساس مسافت و تناژ بار مشخص می شود و اجرای این طرح رضایتمندی 

رانندگان بخش حمل بار را به دنبال داشته است. این اقدام به دنبال درخواست 
رانندگان حمل و نقل بار در استان همدان با همکاری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان و انجمن صنفی رانندگان راه اندازی شده است.

قائم مقام مدیرعامل جدید هما طی حکمی از سوی دهقانی زنگنه منصوب شد.
به گزارش تین نیوز، در حکمی از سوی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، حسن قاسمی استاد خلبان 
ایران ایر به سمت قائم مقام مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« منصوب شد. 
وی در سال ۷4 در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شد و از سال 
64 آموزش خود را در رشته خلبانی آغاز و از سال ۷2 تا 84 کمک خلبان بود و در سال 84 
خلبان شد.کارنامه کاری وی سابقه 15 سال معاونت عملیات پرواز ایران ایر دیده می شود.

نشستن در ترمینال پرواز و انتظار کشیدن برای سوار شدن به هواپیما یک کار عادی برای 
آنهایی است که سفر می کنند. اما در زمانی که مسافران در گوشی های تلفن همراه خود سیر 

می کنند و منتظر پرواز هستند، چه اتفاقی در رمپ فرودگاه می افتد؟به گزارش تین نیوز به نقل 
از سی ان ان، هواپیمایی که قرار است شما را به مقصد برساند، همین حاال فرود آمده است و 
باید خود را به سرعت برای یک تغییر وضعیت آماده کند: از فرود تا پرواز. این فرایندی است 
که نیاز به خدمات دهی در فرودگاه دارد و افراد زیادی برای هرچه سریع تر آماده شدن یک 

هواپیما جهت پرواز تالش می کنند. هرچه که باشد؛ از هواپیمایی که روی زمین نشسته است.

معاون مسافری راه آهن از انجام پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای ایام بعد از 
11 خرداد ۹8  در موعد مقرر خبرداد.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران، میرحسن موسوی معاون مسافری راه آهن با اعالم این خبر گفت: 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مطابق برنامه برای ایام 11 خرداد ۹8 به بعد از  روز 
شنبه 10 صبح مورخ 28/2/۹8همزمان به صورت اینترنتی و توسط مراکز مجاز  فروش 

بلیت قطارهای مسافری انجام خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: »لنج« 1300 تنی ساخت ایران به خارج از کشور 
صادر شد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، اله مراد عفیفی پور به جزئیات عملیات تولید و صادرات 

این شناور باری اشاره کرد و اظهار داشت: پس از ساخت لنج چوبی یک هزارتنی تولید داخل که 
سال گذشته در استان هرمزگان به آب اندازی شد، بزرگترین لنج باری فایبرگالس تولید شده در 
استان هرمزگان به سفارش یک سرمایه گذار و تاجر خارجی زیر نظر اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان هرمزگان ساخته و به مالک شناور تحویل داده شد.

شماره دویست و بیست و دوم- نسخه آزمایشی -22 ا ردیبهشت  ماه 1398
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

تناقض صنعت هوایی ایران با دنیا: کمبود ناوگان؛ تورم خلبان 

 پیش فروش بلیت قطار از شنبه شروع می شود 

یک هواپیما چگونه آماده پرواز می شود؟ این 10 مرحله را ببینید 

»لنج« 1۳00 تنی ساخت ایران به خارج از کشور صادر شد 

هفتهانهم
راهروشناست

در روزهای 8 و ۹ اردیبهشت ماه به ترتیب در شرکت راه آهن و دانشگاه علم و صنعت ایران، دو همایش 
با موضوع ایمنی ریلی برگزار و حوادث ریلی همچون حادثه خیام-نیشابور و سایر سوانح ریلی در 

سال گذشته رخ داد مرور شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته تا پایان 
هفته در نواحی مختلف راه آهن سراسر کشور برنامه ها و مانورهای ایمنی با 

موفقیت برگزار شد.در حوزه جاده ای سازمان های مردم نهاد مختلفی تشکیل 
شده که فعالیت های گوناگونی از جمله برگزاری کمپین های مختلف انجام 
می دهند:به طور مثال می توان به برگزاری همایش روز ایمنی حمل ونقل از 

سوی جمعیت طرفداران ایمنی راه ها اشاره کرد.

در حال حاضر مسیرها با عرض کم تر و به صورت خاکی و در بخش هایی به صورت یک طرفه بازگشایی شده است اما سازمان راهداری استان گلستان در سعی در بهسازی هرچه سریع تر مسیرهای آسیب دیده از سیل دارد. 

 برخورد با دالالن حوزه حمل و نقل کاال شناخت صحیح چالش ها و مشکالت بخش حمل و نقل جاده  ای 

هفتهانهم
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